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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aiheena on ”KLT-tutkinto ja sen merkitys uran kannalta”. Ai-

heen valintaan vaikutti henkilökohtainen kiinnostus tutkintoa kohtaan ja se ettei tällais-

ta selkeästi KLT-tutkintoon kohdistuvaa tutkimusta ole tietojeni mukaan aikaisemmin 

tehty. Opiskelujeni aikana en törmännyt KLT-tutkintoon tai ollut kuullut Taloushallin-

toliiton ja Tili-instituuttisäätiön antamista opintosuosituksista ammattikorkeakouluille, 

joten tutkinnon tunnettavuutta on selkeästi parannettava koulutuksessa. Onnistuessaan 

opinnäytetyöllä voi olla konkreettista hyötyä opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita 

tutkinnon suorittamisesta. Taloushallintoliitto on mitä todennäköisimmin teettänyt tut-

kimuksia KLT-tutkintoon liittyen, mutta heidän omista tutkimuksistaan tai muualta-

kaan en niitä löytänyt. Mikäli löydän uusia näkökulmia tutkintoon, Taloushallintoliitto 

voi hyödyntää niitä tulevissa tutkimuksissaan. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

KLT-tutkinnosta on vuosien saatossa kehittynyt taloushallintoalan arvostettu asiantun-

tijatutkinto, joka kertoo ammattitaidosta, osaamisesta ja laadusta. Tutkinto syntyi alan 

omasta tarpeesta kehittää itsesäätelevä järjestelmä, joka valvoisi alan laatua ja jonka jä-

senet täyttäisivät tietyt osaamis- ja vaatimuskriteerit. Tällä hetkellä noin joka viides ta-

loushallintoalan ammattilainen omaa KLT-arvon ja heidän määränsä kasvaa vuosittain. 

Tutkinnon suorittaneet kirjanpitäjät toimivat usein esimiestehtävissä tai pienemmissä 

toimistoissa vastaavat koko toimiston toiminnasta ja asiakaskontakteista. (Ahvenniemi 

2011; Mäkiniemi 2011.) 

 

KLT-arvon saavuttaneiden ja muiden taloushallinnon ammattilaisten toimenkuvat ke-

hittyvät jatkuvasti. Taloushallintoalalla on viime vuosikymmeninä lähtenyt käyntiin 

merkittävä rakenneuudistus kohti kokonaan sähköistä taloushallintoa, mikä tarkoittaa 

suuria muutoksia kirjanpitäjän perinteiseen toimenkuvaan. Lakisääteinen, rutiininomai-

sesti hoidettava kirjanpito tulee automatisoitumaan ja osaamisen painopiste tulee siir-

tymään neuvontaan, konsultointiin ja johdon tukemiseen. Tulevaisuuden taloushallin-

non ammattilainen on sosiaalisesti taidokas ja vahva yritystalousosaaja, joka analysoi ja 



 

 

2 

ennustaa asiakasyritystensä liiketoimintaa. (Ahvenniemi 2011; Ahvenniemi 2014; Kin-

nunen 2012.) 

 

Tutkimuksen ajankohtaisuutta tukee juuri se fakta, että kirjanpitäjän työ on muuttu-

massa radikaalisti. Tulevaisuuden työtehtävät tulevat olemaan hyvin monipuolisia ja jo 

tällä hetkellä kirjanpitäjä voi muun muassa erikoistua verokonsultiksi tai erityisosaajaksi 

erilaisiin projekteihin. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014u.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmien määrittäminen 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää KLT-tutkinnon suorittaneiden kokemuksia ja 

mielipiteitä tutkinnosta ja mitä tutkinto merkitsee heidän urilleen. Tutkinnon suoritta-

neilta tullaan kysymään kokemuksia tutkinnosta ja sen vaikutuksesta heidän toimenku-

viinsa. Mikä motivoi alun perin hakemaan tutkintoon? Miten tutkinnon eri osa-alueet 

on koettu? Miten tutkintoa voisi kehittää? Miten toimenkuva on muuttunut tutkinnon 

suorittamisen jälkeen? 

 

Toissijaisena tavoitteena on selvittää KLT-kirjanpitäjien näkemyksiä taloushallintoalan 

tulevaisuudesta. Alan kärkiosaajina heillä on todennäköisesti valistuneempi vastaus 

sähköistymisen vaikutuksesta taloushallintoon ja toimenkuvan sisältöön tulevaisuudessa 

kuin tutkinnon suorittamattomilla. 

 

Tutkimuksen pääongelmana on: 

 

 Miten tutkinnon suorittaneet ovat kokeneet tutkinnon, mitä tutkinto merkitsee 

heidän urilleen ja millaisena alan tulevaisuus näyttää heidän silmissään? 

 

Tutkimuksessa haetaan vastausta seuraaviin alaongelmiin: 

 

 Miten KLT-tutkinnon suorittaneet ovat kokeneet tutkinnon ja sen eri osa-

alueet? 

 Miten toimenkuva on muuttunut tutkinnon suorittamisen jälkeen? 

 Miten sähköistyminen tulee vaikuttamaan alan ja tutkinnon tulevaisuuteen? 
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1.3 Tutkimusalueen rajaaminen, käytetyt menetelmät ja tutkimuksen etene-

minen 

Tutkimus on rajattu koskemaan tilitoimistoissa työskenteleviä KLT-kirjanpitäjiä, koska 

muiden tutkinnon suorittaneiden tavoittaminen olisi ollut liian haastavaa. Muita rajoi-

tuksia tutkittavan joukon suhteen ei ole. Kirjanpidon teoriaa käsitellään yleisellä tasolla, 

koska teorian syvempi käsittely ei ole tutkimuksen kannalta oleellista ja vaarana olisi, 

että tutkimuksesta tulisi liian laaja. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, koska halut-

tiin tavoittaa suuri joukko KLT-kirjanpitäjiä kattavan tutkimuksen tekemiseksi. Työssä 

halutaan tehdä vertailuja erilaisten joukkojen suhteen sekä laskennallisia että tilastollisia 

analyysejä, joten tutkimuksen toteuttamistavaksi valikoitui survey- eli kyselytutkimus. 

Kysely toteutettiin Internetissä Webropol-sovelluksella ja se lähetettiin linkkinä vastaa-

jien sähköpostiosoitteisiin. 

 

Opinnäytetyö koostuu viidestä pääluvusta. Johdantoluvun jälkeisessä luvussa lukija si-

säistetään yleisellä tasolla taloushallintoon ja toimialaan, minkä jälkeen käsitellään kir-

janpidon historiaa Suomessa, jotta tiedetään miten taloushallinnon nykytilanteeseen on 

päästy. Historian käsittely pohjustaa luvun loppupuolen aiheita, sähköistä taloushallin-

toa, kirjanpitäjän toimenkuvaa ja alan tulevaisuutta, jotka ovat tutkimuksen kannalta 

oleellisempia. Yhtään kuitenkaan vähättelemättä kirjanpitolain kehityksen merkitystä 

sähköisen taloushallinnon kannalta tai IAS/IFRS-standardien painoarvoa yhä kansain-

välistyvämmässä maailmassa. Sähköisestä taloushallinnosta lukijalle kerrotaan mitä se 

käytännössä tarkoittaa, mikä on sähköisen taloushallinnon historia Suomessa sekä min-

kälaisia palveluja alan suurimmat toimijat tarjoavat asiakkailleen. Kirjanpitäjän nykyistä 

toimenkuvaa peilataan historian valossa ja tarkastellaan miten uudet menetelmät, lait-

teet ja ohjelmat ovat muuttaneet kirjanpitäjältä vaadittavia ominaisuuksia ja taitoja. Lu-

vun lopussa luodaan katsaus siihen mitä uudistuksia, uhkia, mahdollisuuksia, kehittä-

mistarpeita jne. alalla ja kirjanpitäjän työssä on odotettavissa. 

 

Kolmas luku käsittelee KLT-tutkintoa, taloushallinnon ammattilaisten arvostettua asi-

antuntijatutkintoa. Aihetta käsitellään varsin laaja-alaisesti; muun muassa selvitetään 
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mikä on Taloushallintoliiton ja Tili-instituuttisäätiön rooli tutkinnossa ja alalla yleensä, 

mitä tutkintoon pääsyyn vaaditaan, miten tenttiin valmistaudutaan, minkälainen tilai-

suus tentti on, ja mitä KLT-kirjanpitäjältä vaaditaan tutkinnon pitämiseksi voimassa-

olevana. Lisäksi luvun lopussa hahmotellaan tutkinnon mahdollista tulevaisuutta. 

 

Neljännessä luvussa kerrotaan ensin yksityiskohtaisesti miten tutkimus on toteutettu ja 

valittuja tutkimusmenetelmiä perustellaan sekä teorian että käytännön toteutuksen poh-

jalta. Tämän jälkeen tulokset käsitellään ja analysoidaan kyselylomakkeen (liite 5) kysy-

myksien mukaisessa järjestyksessä, ja luvun lopussa on yhteenveto tuloksista. Viimei-

sessä luvussa tuloksia vertaillaan tietoperustaan ja sen kanssa ristiriitaisia sekä muuten 

yllättäviä tuloksia pohditaan tarkemmin. Kaikkien tulosten perusteella annetaan vasta-

ukset tutkimusongelmiin, jonka jälkeen arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi 

mietitään mahdollisia jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksia sekä mitä opinnäytetyö-

prosessin aikana on tullut opittua. 

 

1.4 Peittomatriisi 

Peittomatriisin tarkoituksena on auttaa tutkimuksen alaongelmien, teoriaperustan ja 

tulosten yhteensovittamisessa ja osoittaa näiden välinen yhteys, jonka avulla opinnäyte-

työn kulun seuraaminen on yksinkertaisempaa. (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Peittomatriisi tutkimuksen alaongelmista 

Alaongelmat Teoriaperusta 

(luku)

Kyselylomakkeen 

kysymykset

Tulokset 

(luku)

Miten KLT-tutkinnon 

suorittaneet ovat kokeneet 

tutkinnon ja sen eri osa-alueet?

3, 3.1-3.5 1-20 4.2, 4.3

Miten toimenkuva on 

muuttunut tutkinnon 

suorittamisen jälkeen?

2.1-2.4, 3, 3.6 1, 2-8, 16, 20-22 4.2, 4.3

Miten sähköistyminen tulee 

vaikuttamaan alan ja tutkinnon 

tulevaisuuteen?

2.2.4, 2.4, 3, 

3.6

1, 3, 6, 7, 19, 23-26 4.2, 4.3
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2 Taloushallinnon kehitys 

2.1 Johdatusta taloushallintoon 

Taloushallinnon yksi määritelmä on, että se on järjestelmä, jonka avulla yritys tai orga-

nisaatio seuraa taloudellisia tapahtumiaan siten, että toiminnasta voidaan raportoida 

sidosryhmille. Sidosryhmien perusteella taloushallinnon voi jakaa kahteen osaan, ulkoi-

seen ja sisäiseen laskentatoimeen, tuotetun taloudellisen tiedon perusteella. Ulkoisen eli 

yleisen laskentatoimen tärkeimpiä sidosryhmiä ovat viranomaiset, omistajat, työntekijät, 

asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit. Sisäisen laskentatoimen sidosryhmä-

nä on yrityksen johto ja tarkoituksena on tuottaa taloudellista informaatiota johtamisen 

tueksi. Taloushallinnon kehitys on viimeisten vuosikymmenien aikana johtanut siihen, 

että sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi ovat sulautuneet tiiviimmin kiinni toisiinsa. (Lah-

ti & Salminen 2008, 14.) 

 

Käytännössä ulkoinen laskentatoimi eli kirjanpito seuraa liiketapahtumia yrityksen ja 

sen ulkopuolisten taloudellisten yksiköiden välillä, ja lopulta tuotoksena syntyy viralli-

nen tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot sekä 

erilaisia raportteja. Päätarkoituksena on yrityksen tuloksen selvittäminen, mikä vaikuttaa 

maksettavien verojen määrään. Kirjanpidosta saatujen tietojen perusteella laaditaan ve-

roilmoitukset, jotka ovat lakisääteisiä. (Tomperi 2008, 10–11.) 

 

Käytännössä sisäisen eli johdon laskentatoimen tuotoksia ovat muun muassa kustan-

nus-, hinnoittelu-, tulosyksikkö- ja investointilaskelmat, sisäiset budjetit sekä strategisen 

laskentatoimen raportit. Digitaalisten järjestelmien kehitys on mahdollistanut sisäisen 

laskentatoimen painopisteen siirtymisen varsinaisesta laskemisesta tietojen analysointiin 

ja muuhun hyödyntämiseen, ja tämän takia johdon laskentatoimi onkin osuva termi 

sisäiselle laskentatoimelle. (Valtionkonttori 2013.) 

 

Taloushallintoon siis kuuluu iso joukko erilaisia toimintoja ja asioita. Tyypillisimpiä 

kirjanpidon rutiinitehtäviä ovat myynti- ja ostoreskontran hoito, maksuliikenne, kus-

tannusseuranta, laskutus, saatavien valvonta, palkanlaskenta, työnantaja- ja veroilmoi-

tusten sekä arvonlisäveron valvontailmoitusten tekeminen. Laaja-alaisempaa asiantun-
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temusta vaativat muun muassa konsultointi ja verosuunnittelu. (Työ- ja elinkeinominis-

teriö 2014b.) 

 

Nykyisellä teknologian valtakaudella myös taloushallintoalalla ollaan siirtymässä käsi-

menetelmistä sähköiseen muotoon, mikä tarkoittaa muun muassa kirjanpidon automa-

tisointia, sähköisten väylien hyödyntämistä ja monien tärkeiden, välttämättömien ru-

tiinitehtävien muuttumista vähemmän työläiksi. Samalla yrityksen toiminta tehostuu, 

kustannukset laskevat ja yritystä voidaan johtaa ajantasaisella talousinformaatiolla, mikä 

antaa johdolle uuden, tehokkaan työkalun käytettäväkseen. Sähköinen taloushallinto on 

jo kehittynyt siihen pisteeseen, että se on tätä nykyä myös pienten ja keskisuurten yri-

tysten saatavilla. Siirtyminen taloushallinnon sähköiseen muotoon on nykyään helppoa 

ja kannattavaa, ja yrityksistä 64 prosenttia onkin jo siirtynyt verkkolaskutuksen piiriin. 

(Suomen Yrittäjät 2013.) 

 

Taloushallintopalveluiden toimiala on ollut kasvussa länsimaissa viimeisten vuosikym-

menien aikana, ja kasvun odotetaan jatkuvan nopeampana kuin työllisyyden keskitason 

myös seuraavina vuosina. Edes talouden epävarma tilanne ei näytä hidastavan kasvua, 

koska taantuman aikana liike-elämän palveluiden kysyntä näyttäisi jopa lisääntyvän. Li-

säksi viime vuosina on ollut kasvavaa kiinnostusta niin sanottuihin osaamisintensiivisiin 

liike-elämän palveluihin, johon myös taloushallintopalvelut kuuluvat. Osaamisintensii-

visillä liike-elämän palveluilla (knowledge-intense business services KIBS) tarkoitetaan 

sellaisia yrityksen palveluja, jotka on suunnattu toisille yrityksille tai julkiselle sektorille, 

ja joissa asiantuntijuudella on erityisen suuri painoarvo. Muita tällaisia palveluja ovat 

muun muassa lakipalvelut, konsultti- ja henkilöstöpalvelut sekä mainos- ja markkinoin-

tipalvelut. (Metsä-Tokila 2011, 10.) 

 

Taloushallintopalvelut jakautuvat tilitoimistojen tarjoamaan kirjanpito- ja tilinpäätös-

palveluun, tilintarkastusyhteisöiden tarjoamaan tilintarkastuspalveluun sekä muuhun 

laskentatoimen palveluun. Vuonna 2012 alalla työskenteli 15 896 henkilöä, yrityksiä oli 

4 720 ja toimipaikkoja 4 994, ja liikevaihto oli 1 360 milj. euroa. Yrityksistä 89,2 pro-

senttia oli tilitoimistoja, 9,4 prosenttia tilintarkastusyhteisöjä ja loput 68 yritystä tarjosi-

vat muita laskentatoimen palveluja. Vuoteen 2011 verrattuna henkilöstömäärä kasvoi 

0,6 prosenttia ja liikevaihto 4,4 prosenttia. Toimipaikat ovat pääsääntöisesti alle kym-
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menhenkisiä, mutta kuitenkin 48,3 prosenttia alan henkilöstöstä työskentelee tätä suu-

remmissa toimipaikoissa. (Toimiala Online 2014.) 

 

Tämän luvun seuraavissa alaluvuissa tullaan käsittelemään yllä olevaa johdantoa syvälli-

semmin taloushallinnon historiaa aina nykypäiviin saakka ja sitä miltä alan tulevaisuus 

näyttäytyy. Tähän liittyen käsitellään myös sähköistä taloushallintoa, kirjanpitäjän toi-

menkuvan muuttumista ja tulevaisuuden vaatimuksia. 

 

2.2 Kirjanpidon historiaa Suomessa 

2.2.1 Alkuvaiheet ennen lainsäädäntöä 

Varhaisimmat havainnot kirjanpidosta Suomessa ajoittuvat 1400-luvun alkupuolelle, 

mutta luontevampi aloituskohta nykyiselle kirjanpidolle sijoittuu 1800-luvun puolivälin 

tienoille, jolloin Suomi teollistui ja kaupungistui. Kauppaliikkeillä oli käytännön tar-

peensa seurata saamisiaan, velkojaan ja omaisuuden muutoksiaan. Augustus Lilius kir-

joitti vuonna 1862 ensimmäisen suomenkielisen kirjanpidon oppikirjan, Käytännöllinen 

opastus Yksinkertaisessa kirjanpidossa varsinkin Tehdastelijoille ja Ammattilaisille, palvelemaan 

kauppiaiden kirjanpitoa. Tuona aikana kauppiailta odotettiin kirjanpitotaitoa kauppa-

puotiluvan saamiseksi. (Virtanen 2007, 9-15.) 

 

1900-luvun alkupuolelle asti hyvän kirjanpitotavan määrittivät käytännön tarpeet. Kir-

janpitolainsäädäntöä ei ollut vielä luotu, mutta liike-elämässä oli jo kuitenkin otettu 

merkittäviä edistysaskelia vuonna 1848 annetuilla osakeyhtiölailla ja lailla kommandiitti-

yhtiöstä sekä vuonna 1868 annetulla konkurssisäännöllä. Lisäksi vuonna 1879 alkoi 

yrittämisen uusi kausi, kun uusi elinkeinoasetus annettiin. Asetus vapautti yrittämisen 

säätyjärjestelmän kahleista ja ihmisen syntyperän merkitys pieneni huomattavasti. (Vir-

tanen 2007, 12–15.) 

 

2.2.2 Kirjanpitolain kehitys 

Ensimmäinen kirjanpitolaki annettiin 14. päivänä helmikuuta vuonna 1925. Laki vel-

voitti kirjanpidon laadittavaksi yleisten kirjanpidon periaatteiden ja muuten hyvän 

kauppiastavan mukaisesti ja vakiinnutti muun muassa erilleenpito- ja omaisuudenlas-
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kentatehtävät. Tärkein uudistus oli kuitenkin, että kirjanpidosta tuli lain myötä velvolli-

suus. Lakia täydennettiin vuonna 1928 lailla tilinpäätöksen julkisuudesta, joka teki yri-

tysten toiminnasta avoimempaa. (Virtanen 2007, 44, 50.) 

 

Ensimmäinen kirjanpitolaki pysyi muuttumattomana vuoteen 1945, jolloin laki uudis-

tettiin muun muassa sota-ajan vaatimusten takia. Uuden lain tulos- ja omaisuustaseen 

kaavat lisäsivät kirjanpidon ymmärrettävyyttä ja vertailukelpoisuutta, ja lakiin sisällytet-

tiin uusia säännöksiä arvostus- ja jaksotussääntöihin liittyen. Toisessa kirjanpitolaissa 

myös otettiin kantaa teknisiin ratkaisuihin, menetelmiin ja kirjanpidon luotettavuuteen. 

(Virtanen 2007, 53, 61.) 

 

Seuraavan kerran kirjanpitolain uudistus tuli oleelliseksi vuonna 1973, jolloin rahoitus-

markkinat eivät toimineet halutulla tavalla. Pääomamarkkinoiden toimimattomuus näh-

tiin erityisen ongelmallisena. Vuonna 1973 annettu kirjanpitolaki loi pohjaa nykyiselle 

kirjanpidolle uudella meno-tulo-teorialla, joka siirsi painopisteen taseesta tuloslaskel-

maan, jolloin tuloksen selvittämisestä tuli tärkeämpää kuin varallisuuden laskemisesta. 

Teorian selkein etu oli se, että se teki kirjanpidosta helpommin lähestyttävämpää ja 

ymmärrettävämpää. Uusi vaihe kirjanpidon historiassa oli alkanut. (Virtanen 2007, 76–

77.) 

 

Kirjanpitolakia muutettiin vuonna 1992, jolloin kansainvälistymisen paineet alkoivat 

näkyä Suomessa. Viime kädessä tärkein syy muutokselle oli Euroopan Unionin kirjan-

pitonormisto, johon jäsenvaltion tuli mukautua. Yritysten tilinpäätöstietojen tuli palvel-

la myös kansainvälistä tiedontarvetta, ja kantavaksi periaatteeksi omaksuttiin oikeat ja 

riittävät tiedot.  (Virtanen 2007, 88.) 

 

Nykyinen kirjanpitolaki annettiin vuonna 1997 ja se toi perustavanlaatuisia muutoksia 

kirjanpitoon. Tärkein muutos oli mahdollisuus paperittomaan kirjanpitoon, jota olikin 

jo käytetty yrityksissä. Muutoksen tarvetta kuvasi hyvin se, että tekniset menetelmät 

olivat kehittyneet jo niin pitkälle, että ATK-kirjanpito oli lähes kokonaan syrjäyttänyt 

manuaalisen kirjanpidon. Uudistuksen myötä ainoastaan tasekirja tuli esittää paperiver-

siona. Suurin osa muista merkittävistä muutoksista koski tilinpäätöksen uusia arvostus- 

ja jaksotussääntöjä sekä laskentaperiaatteita. Lakiin myös sisällytettiin jo olemassa ole-
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via, vakiintuneita säännöksiä, ja lain sisältöä muutettiin vastaamaan kansainvälistymisen 

tarpeita. Viimeksi kirjanpitolakia muutettiin vuonna 2004, jolloin muutoksen takana 

olivat IAS/IFRS-standardit. (Virtanen 2007, 89–91, 104.) 

 

2.2.3 IAS/IFRS–standardit 

2000-luvulla yritys- ja rahoitustoiminnan globalisaatio synnytti tarpeen yli maan rajojen 

kattavalle vertailukelpoiselle talousinformaatiolle. Pääomien liikkuessa maasta toiseen 

tilinpäätöstietojen vertailtavuus oli ja on edelleen erityisen tärkeää etenkin sijoittajille. 

Varmistaakseen sijoittajansuojan ja helpottaakseen rajat ylittävää arvopaperikauppaa, 

Euroopan Unioni teki päätöksen ottaa IAS-standardit (International Accounting Stan-

dards) käyttöön. Nykyään nämä kansainväliset tilinpäätösstandardit tunnetaan IFRS-

standardeina (International Financial Reporting Standards). Vuodesta 2005 lähtien 

EU:n alueella toimivien julkisesti noteerattujen yhtiöiden on täytynyt laatia IFRS-

standardien mukainen tilinpäätös, ja vuonna 2007 edellytys laajennettiin koskemaan 

myös niitä yhtiöitä, joiden joukkovelkakirjat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. 

(Euroopan Unioni 2010; Yritystutkimusneuvottelukunta ry 2006, 1.) 

 

IFRS-standardien tarkoituksena on siis palvella sijoittajaa mahdollisimman hyvin. Ti-

linpäätöksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisena tehtävänä on yhtiön talou-

dellisen aseman, taseen varojen ja velkojen, määrittäminen eikä tuloksen kuvaaminen, 

johon Suomen tilinpäätöskäytännössä on nykypäivänä totuttu. Tuloslaskelman infor-

maatio on toisarvoista. (Yritystutkimusneuvottelukunta ry 2006, 4.) 

 

Eroja Suomessa vakiintuneen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-standardien mukaisella käy-

tännöllä on lukuisia. Standardit tekevät kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä yksityiskohtai-

sempaa, tiukemmin määrättyä ja rajoittavampaa verrattuna Suomen varsin joustavaan 

kirjanpitolainsäädäntöön. Standardit tuovat mukanaan uusia laadullisia ominaisuuksia 

tilinpäätökseen kuten merkityksellisyyden, ymmärrettävyyden, sisältöpainotteisuuden ja varovai-

suuden periaatteet. IFRS myös korostaa läpinäkyvyyttä, mikä näkyy tilinpäätöksen rapor-

toinnissa. Tilinpäätöstietojen tulee olla aikaisempaa avoimempia ja laajempia, ja tätä 

tarvetta palvelevat entistä kattavammat liitetiedot ja segmenttiraportointi. (Virtanen 

2007, 103–104.) 
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2.2.4 Sähköisen taloushallinnon vallankumous 

Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kokonaisvaltaista hoitamista 

moderneilla työvälineillä ja sähköisillä prosesseilla. Verkkolaskutus on kenties näistä 

prosesseista keskeisin ja tunnetuin, ja muina tärkeinä osina voi mainita automatisoidut 

tiliöinnit, sähköisen arkiston sekä asiakkaan ja tilitoimiston verkon kautta toimivan yh-

teiskäyttöisen järjestelmän. Laajimmillaan sähköinen taloushallinto kattaa yrityksen os-

tolaskujen käsittelyn, myyntilaskutuksen, palkanlaskennan, matka- ja kululaskutuksen, 

reskontrat, kirjanpidon, raportoinnin ja viranomaisilmoitukset. Sähköinen taloushallin-

to on tätä nykyä tärkeä osa tehokasta taloushallintoa, ja Suomi onkin viime vuosiin 

saakka ollut sähköisen taloushallinnon kärkimaa. (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, 

Kuntola & Siivola 2013, 4,28; Lahti & Salminen 2008, 23.) 

 

Sähköisen taloushallinnon historian alun sijoittaminen 1990-luvulle on luontevinta. 

1970-luvulla tietokoneet alkoivat yleistyä, ja vuoden 1973 kirjanpitolaki mahdollisti tiet-

tyjen sähköisen taloushallinnon osa-alueiden käyttämisen, mutta tietokoneisiin suhtau-

duttiin vielä epäluuloisesti ja pelokkaasti. 1980-luvulla tulivat henkilökohtaiset tietoko-

neet eli PC:t ja ensimmäiset taloushallinnon ohjelmat alkoivat olla myös pienten ja kes-

kisuurten yritysten saatavilla. Sähköisen taloushallinnon vallankumous alkoi kuitenkin 

vasta seuraavalla vuosikymmenellä, kun PC:n käyttö yleistyi ja Windows-

käyttöjärjestelmä ja Internet löivät itsensä läpi. Kirjanpitolaki oli auttamattomasti van-

hentunut tekniikan nopeatahtisessa kehityksessä, ja kirjanpitolain uudistus 30.12.1997 

antoi viimeisen sysäyksen taloushallinnon sähköistymisen voittokululle. Nykyinen kir-

janpitolaki sallii kaikkia tositteita, kirjanpitomerkintöjä ja erittelyjä säilytettävän pelkäs-

tään konekielisinä ja ainoastaan tasekirja tulee säilyttää tulostusversiona. (Lahti & Sal-

minen 2008, 31; Mäkinen & Vuorio 2002, 35, 39, 70, 73, 77.) 

 

2000-luvulla sähköinen taloushallinto ja verkkolaskutus ovat vakiinnuttaneet asemansa 

ja niiden kasvu on ollut tasaisen voimakasta. Omalta osaltaan sähköisen taloushallinnon 

nopeaa kehitystä Suomessa ovat avittaneet suomalaisten Internet-myönteisyys, yhtenäi-

set ja edistykselliset pankkistandardit sekä kirjanpitolain sallimat sähköiset menetelmät 

ja innovaatiot, kuten tiliotteiden sähköinen käsittely ja TITO-standardi sekä verkkolas-

kustandardi. Nykyisellä vuosikymmenellä sähköisen taloushallinnon ja alaan liittyvien 
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ohjelmistojen yleistyminen ja kasvu ovat kiihtyneet entisestään, kun yhä useammat yri-

tykset ovat huomanneet niiden tuomat edut. (Helanto ym. 2013, 13, 79–80; Lahti & 

Salminen 2008, 23; Mäkinen & Vuorio 2002, 80.) 

 

Tätä nykyä sähköisen taloushallinnon palvelujen tarjoajia on kymmenittäin, ja suurim-

pia näistä ovat Pretax Accountor Group, Visma, Talenom ja Administer.  He tarjoavat 

asiakasyrityksilleen asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöityjä ratkaisuja. Asiakas voi 

muun muassa halutessaan ulkoistaa koko kirjanpitonsa tai vain osan siitä sekä ostaa 

erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten budjetin laadinnan, verotuksen optimoinnin, kan-

nattavuusanalyysin jne. 

 

2.3 Kirjanpitäjän toimenkuvan evoluutio 

Ensimmäiset kirjanpidot Suomessa tehtiin neliskulmaisiin puikkoihin, joissa vuolletut 

lovet pitivät kirjanpidon ajan tasalla. Kyseisen kapulan nimi oli päiväpulkka. Tässä ala-

luvussa käsitellään yleisellä tasolla kirjanpitäjän työnkuvan, tehtävien, käytettyjen mene-

telmien ja laitteiden kehitystä vuosien saatossa kuvaamaan miten nykytilanteeseen on 

päästy.  (Virtanen 2007, 11.) 

 

Ennen ensimmäistä kirjanpitolakia kirjanpito ei ollut pakollista, mutta kauppapuotilu-

van saadakseen kauppiaan tuli osata kirjanpitoa. Augustus Liliuksen kirjanpidon esityk-

sen ensisijaisena tarkoituksena oli palvella järjestystä kauppaliikkeessä ja hänen oppien-

sa mukainen kirjanpito hoidettiin muistokirjan eli päiväkirjan, kassan eli rahastokirjan ja 

pääkirjan avulla.  (Virtanen 2007, 9, 17.) 

 

Kirjanpitolaki ja sen uudistukset ovat muokanneet kirjanpidon toteuttamista monilla eri 

tavoilla. Ensimmäisen kirjanpitolain haluttiin edelleen sallivan vapaat kädet kirjanpidon 

toteuttamisessa, vaikka se velvoittikin yrityksiä laatimaan kirjanpitonsa lakiin sisällyte-

tyillä yhteisillä säännöillä ja tuottamaan informaatiota sidosryhmille, kuten lainanantajil-

le ja valtiovallalle. Laissa ei otettu kantaa kirjanpidon muotoon tai muihin menetelmiin, 

mutta tilikartta oli jo vakiinnuttanut asemansa kirjanpidon piirissä ja kirjanpitokoneet 

olivat tulleet markkinoille. Kirjanpito- eli reikäkorttikoneella saattoi lisätä ja vähentää 

lukuja, suorittaa palkanlaskentaa ja tavanomaista kirjanpitoa sekä tulostaa raportteja. 
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Monimutkaisemmat laskelmat piti kuitenkin vielä tehdä käsin. Kokonaan käsin tehtävä 

kirjanpito oli muutenkin enemmän sääntö kuin poikkeus, koska pitkään vain suurilla 

yrityksillä oli resursseja käyttää kirjanpitokoneita. (Kirjanpitäjäksi? 2013; Virtanen 2007, 

44–47, 50–51.) 

 

Vuoden 1945 kirjanpitolaissa ei myöskään otettu kantaa kirjanpitomuotoihin ja muihin 

teknisiin menetelmiin, vaikka alalla oli syntynyt uusia merkittäviä innovaatioita. Viimei-

sin näistä oli Taylorix-menetelmä, jota pidetään maailman ensimmäisenä kirjanpitojär-

jestelmänä. Menetelmä oli niin sanottu mekaaninen läpikirjoitusmenetelmä, jossa reikä-

korttien avulla jäljennettiin kirjanpidon tapahtumat. Menetelmän tehokkuus ja hyöty 

perustuivat samanaikaisiin kirjauksiin, ja hyväksi havaittua menetelmää käytettiin vielä 

1970-luvulla. (Kirjanpitäjäksi? 2013; Lahti & Salminen 2008, 30–31; Virtanen 2007, 60.) 

 

1970-luvulle mennessä kirjanpidossa käytettiin kirjanpitokoneiden ohella myös kirjoi-

tus- ja laskukoneita, muttei juurikaan tietokoneita. Tietokoneet olivat vasta tulossa, ja 

ainoastaan suuryritykset saattoivat käyttää tietotekniikkaa sen korkeiden kustannuksien 

takia. Kirjanpidon ohjelmatkin olivat yrityksille erityisesti räätälöityjä. Kirjanpidon työ-

läyttä ennen taloushallinnon sähköistymistä kuvaa hyvin se, että laskut tehtiin manuaali-

sesti kirjoituskoneella ja laskujen jäljennökset saatiin hiilipaperilla, koska kopiokoneita 

ei vielä ollut. Virheiden korjaaminen oli aikaa vievää ja työlästä. (Kirjanpitäjäksi? 2013; 

Lahti & Salminen 2008, 30–31; Mäkinen & Vuorio 2002, 62.) 

 

1970-luvulla tietokoneet ja kirjanpidon valmisohjelmat alkoivat yleistyä ja koko kirjan-

pidon tai osakirjanpidon suorittaminen tietokoneella alkoi syrjäyttää manuaalista kirjan-

pitoa. Tekniikan kehitys ja sen vaikutus kirjanpitoon huomioitiin myös vuoden 1973 

kirjanpitolaissa, jossa muun muassa säädettiin kirjanpidon säilytyksestä tallennusväli-

neellä, asetettiin selkeysvaatimus eli kirjanpidon tapahtumien todennettavuus sekä do-

kumentointivaatimus eli menetelmäkuvaus koneellisesta kirjanpidosta. Menetelmäku-

vauksen tarkoituksena oli jäljitysketjun, audit trailin, toteaminen: ”Liiketapahtumien mer-

kitseminen kirjanpitoon on suoritettava siten, että kirjausten yhteys tuloslaskelmaan ja taseeseen voi-

daan vaikeuksitta todeta.” Nykyään audit trail tunnetaan kirjausketjuna. Ennen uutta lakia 

laskutus oli jo pääsääntöisesti siirretty tietokoneella hoidettavaksi, mutta lain antamisen 

jälkeen tietotekniikan hyödyt voitiin valjastaa myös muun kirjanpidon piiriin. Järjestel-
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mistä saatiin kuukausittaiset päivä- ja pääkirjat, tuloslaskelmat ja taseet sekä liikevaihto-

verolaskelmat, joita ei ollut mahdollista tuottaa aiemmilla menetelmillä. Tietokoneistu-

minen merkitsi kustannuksien merkittävää laskua ja tuotetun informaation tason para-

nemista sekä synnytti tarpeen yhtenäiselle tilinumeroinnille. Ensimmäinen versio YTJ-

tilikartasta (yleistilijärjestelmä) julkaistiin vuonna 1978 ja siitä tuli Suomen yleisimmin 

käytetty tilikartta. (Lahti & Salminen 2008, 30–31; Mäkinen & Vuorio 2002, 70–73; 

Virtanen 2007, 82–83.) 

 

Seuraava edistysaskel oli henkilökohtaisten tietokoneiden eli PC-laitteiden tuleminen 

markkinoille 1980-luvulla, minkä ansiosta myös pienemmät yritykset saattoivat hankkia 

tietokoneen ja käyttää sitä kirjanpitonsa laatimisessa. PC-laitteiden suosiota taloushal-

linnossa siivittivät käyttöjärjestelmä DOS, joustavuus, standardisuus, lähiverkkomah-

dollisuus sekä halvat ja tasokkaat ohjelmat. Ohjelmistolla kirjanpidon tunnuslukujen 

laskeminen oli nopeaa, yrityksen kirjanpitotietoja pystyi tarkastelemaan kokonaisuutena 

ja yrityksen lukuja saattoi esittää graafisesti esimerkiksi erilaisissa kokouksissa. Hanka-

luutena ensimmäisissä PC-laitteissa oli kovalevyttömyys, mikä tarkoitti sitä, että jokaista 

asiakasta kohden oli oma diskettinsä, jolle yrityksen kirjanpitotiedot tallennettiin. Toi-

nen merkittävä mullistus tietotekniikassa 1980-luvulla oli laserkirjoittimien tuleminen 

markkinoille, mikä mahdollisti kirjanpidon raporttien tulostamisen erillisille A4-

lomakkeille aikaisemmin käytettyjen jatkolomakkeiden sijaan. (Mäkinen & Vuorio 2002, 

73–75.)  

 

1990-luvun merkittävimmät tietotekniikan uudistukset olivat Windows-

käyttöjärjestelmä ja Internet. Windows toi tietokoneiden näyttöihin graafisen ilmeen ja 

standarditoiminnot sekä ohjaustyökaluksi hiiren. Käyttöjärjestelmän suosiota kuvaa 

hyvin se, että kun Windowsin käytön oli kerran omaksunut, niin siitä ei halunnut luo-

pua. Taloushallinnon ohjelmistotoimittajien keskuudessa uusi käyttöjärjestelmä ei saa-

nut yhtä suopeaa vastaanottoa, koska Windows edellytti ohjelmoijilta uudenlaista työs-

kentelytapaa. Tämä viivästytti monien Windows-pohjaisten ohjelmistojen markkinoille 

tuloa vuosilla. (Mäkinen & Vuorio 2002, 77.) 

 

Internet oli kuitenkin, yhtään uutta käyttöjärjestelmää vähättelemättä, se tärkeämpi uu-

distus näistä kahdesta, mikä nopeasti huomattiinkin yritystoiminnassa. Internetistä tuli 
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vakavasti otettava yritystoiminnan kehittämiskohde sen tarjoaman uuden ominaisuu-

den, viestinnän, takia. Asiakirjojen siirtäminen konekielisesti tietokoneesta toiseen ja 

yrityksestä toiseen tulivat mahdollisiksi. Tekniikan kehityksestä jälkeenjäänyt kirjanpito-

lainsäädäntö jarrutti taloushallinnon Internet-sovelluksien yleistymistä, mutta tämä epä-

seikka korjattiin 30.12.1997 annetussa kirjanpitolaissa. Uudistettu laki salli paperittoman 

kirjanpidon ja mahdollisti sähköiset viranomaisraportit, mikä loi tärkeän perustan In-

ternet-pohjaisille sovelluksille. (Mäkinen & Vuorio, 77–79.) 

 

2000-luvulla taloushallinto on siirtynyt uudelle aikakaudelle sähköistymisen ja tietotek-

niikan kehityksen myötä, mikä on vaikuttanut merkittävästi kirjanpitäjien nykyiseen 

toimenkuvaan. Tietotekniikan helpottaessa rutiininomaista kirjanpitoa, työn painopiste 

on siirtynyt yhä enemmän konsultoivampaan suuntaan, jossa analysoidaan asiakasyri-

tyksen koko liiketoimintaa muun muassa seuraamalla ja ennakoimalla yrityksen kannat-

tavuutta. Kirjanpitäjälle tämä tarkoittaa yhä kattavampien tietojen hallintaa yrityksen 

tavoitteista, toiminnoista ja prosesseista, joiden avulla kirjanpitäjän on mahdollista luo-

da lisäarvoa yritykselle ja johdon toimintaa tukevia raportteja. Ala on siis muuttunut 

yhä enemmän asiantuntijatyöksi, jossa kirjanpitäjältä edellytetään entistä laajemman 

osaamiskentän hallintaa ja elinikäistä oppimista. Yrityksen budjetoinnissa avustaminen, 

verosuunnittelu ja räätälöidyt raportit ovat tätä nykyä arkipäivää perinteisten rutiiniteh-

tävien ohella. (Kirjanpitäjäksi? 2014; Mäkinen & Vuorio, 80–81; Työ- ja elinkeinominis-

teriö 2014a.) 

 

Taloushallinnon sähköistymisen myötä kirjanpitäjältä vaadittavat ominaisuudet ja taidot 

ovat lisääntyneet. Perinteisten ominaisuuksien, kuten muun muassa numerotarkkuuden, 

järjestelmällisyyden, huolellisuuden ja paineensietokyvyn, lisäksi kirjanpitäjän työssä 

nykyään korostuvat asiakaspalvelukykyisyys, koska yhteydenpito asiakkaan kanssa on 

aikaisempaa tiiviimpää, sekä innokkuus ja kiinnostus, koska ilman niitä alan muutoksien 

seuraaminen ja omien taitojen ylläpitäminen hankaloituvat huomattavasti. Laskenta-

osaamisen ja lainsäädännön hallitsemisen lisäksi kirjanpitäjältä vaadittavia taitoja ovat 

ATK-taidot, kuten kirjanpitoon ja viestintään liittyvien ohjelmien hallinta, kielitaito 

kansainvälistymisen takia sekä myynti- ja konsultointitaidot. Esiintymistaitojakin tarvi-

taan esimerkiksi silloin kun asiakasta perehdytetään kirjanpito-ohjelman käyttöön.  

(Kirjanpitäjäksi 2014; Metsä-Tokila 2011, 37–38; Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a.) 
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Nykyään kirjanpitäjä ei ole yhtä tiukasti sidottu työskentelemään toimistollaan, koska 

verkkopohjaiset kirjanpito-ohjelmat mahdollistavat etätyöskentelyn.  

 

2.4 Taloushallintoalan tulevaisuus 

Seuraavien vuosien aikana sähköisen taloushallinnon ja paperittoman kirjanpidon aihe-

uttama rakennemuutos tulee edelleen vaikuttamaan merkittävästi taloushallintoalan 

kehitykseen. Taloushallinnon palvelujen ulkoistaminen tulee lisääntymään entisestään ja 

täysin verkkopohjaisia kirjanpito-ohjelmia käyttävien tilitoimistojen määrä tulee kasva-

maan, mikä tarkoittaa taloushallinnon painopisteen siirtymistä yhä kauemmaksi lakisää-

teisestä kirjanpidosta ja kohti asiakkaiden neuvontaa, johdon tukemista ja konsultointia. 

Työtehtävät siis monipuolistuvat, rutiinitehtävät tulevat vähentymään ja juokseva kir-

janpito tehdään ohjelmistoilla, joihin myös asiakkaalla on pääsy. Lakisääteinen kirjanpi-

to ei kuitenkaan tule katoamaan minnekään, mikä takaa taloushallintoalan jatkuvuuden. 

(Metsä-Tokila 2011, 40; Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.) 

 

Rakennemuutoksen suurin haaste on sen kehityksen hitaus. Alalla on paljon yhden 

henkilön yrityksiä, jotka eivät pysty tarjoamaan yhtä laajoja palveluja kuin suuret, usei-

den kymmenien henkilöiden yritykset. Pienet tilitoimistot keskittyvätkin lähinnä lakisää-

teisten tehtävien hoitoon, erityisesti silloin jos ne sijaitsevat suurten kasvukeskuksien 

ulkopuolella. Pienillä tilitoimistoilla ei välttämättä ole edes kapasiteettia laajentaa palve-

luitaan, koska lakisääteisten toimien hoitaminen on jo itsessään vaativaa alati uusiutu-

van lainsäädännön takia. Kilpailun koventuessa pienet tilitoimistot todennäköisesti eri-

koistuvat tarjoamaan tiettyjä palveluja tai palvelemaan vain tiettyjen toimialojen asiak-

kaita. Toinen kehitystä jarruttava tekijä on asiakasyritysten kehittymätön laskentatoimi, 

negatiiviset ennakkoasenteet ja puutteelliset ATK-taidot. Monissa pienissä yrityksissä 

kirjanpito koetaan välttämättömänä pahana eikä sen käyttämistä johdon apuvälineenä 

osata hahmottaa. Puutteet tietoteknisissä taidoissa hidastavat kirjanpidon automatisoin-

tia ja työn luonteen muuttumista konsultointipainotteisemmaksi. (Metsä-Tokila 2011, 

36; Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.) 
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Tietotekniikan mahdollistama taloushallinnon nykyinen kehityssuunta on kuitenkin 

alan tulevaisuus ja kehitys tulee jatkumaan vielä pitkään. Kirjanpidon automatisointi 

tulee menemään yhä pidemmälle ja talousinformaation reaaliaikaisuuden vaatimus kas-

vaa entisestään. Syntyy uusia kytköksiä taloushallintoalan ja ohjelmistoalan välille, ja 

raportteja ja laskelmia voidaan tehdä mistä vain ja milloin vain. Mikäli asiakas haluaa 

tehdä kirjanpitonsa itse, hänelle voidaan tarjota kirjanpito-ohjelmistoa verkon kautta 

vuokrauspalveluna. Tilitoimistojen palvelut tulevat kehittymään monipuolisemmiksi. 

(Metsä-Tokila 2011, 40.) 

 

Toimiala- ja ammattirajat tulevat hämärtymään, mikä tarkoittaa uusia osaamisen kehit-

tämistarpeita kirjanpitäjälle. Taloushallintoalan perusosaamisen lisäksi työssä tullaan 

tulevaisuudessa tarvitsemaan esimerkiksi liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärtämistä, 

myyntiin ja kansainvälisyyteen liittyvää osaamista sekä persoonallisia ominaisuuksia ja 

asennetekijöitä. Kahdelle viimeksi mainitulla tarkoitetaan erityisesti oppimis- ja uudis-

tumiskykyä, tilannetajua, tiedon jakamista ja oman osaamisen kehittämistä, joka käytän-

nössä tarkoittaa jatkuvaa kouluttautumista. Lisäksi tulevaisuudessa kirjanpitäjät tulevat 

olemaan nykyistä enemmän vastuussa omista asiakassuhteistaan ja yhä useammin työs-

kentely tulee tapahtumaan asiakasyrityksessä kuin omalla toimistolla. (Metsä-Tokila 

2011, 37–38, 41; Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.) 

 

Taloushallintoalalla on jatkuva tarve osaavalle työvoimalle myös tulevaisuudessa. Lähi-

vuosina moni taloushallintoalan ammattilainen jää eläkkeelle ja on odotettavissa, että 

myös julkinen sektori ulkoistaa taloushallintoaan yhä enemmän tilitoimistojen hoidetta-

vaksi. Työllistymismahdollisuudet alalla ovat siis hyvät, mutta ongelmana on nuorten 

mielikuva kirjanpitäjän ammatista. Kirjanpitoa ei pidetä trendikkäänä ja tietämys kirjan-

pitäjän työtehtävistä on vajavaista. Toimialan hyvää työllistymistä ennustaa myös henki-

löstömäärän kasvu; vuodesta 2006 vuoteen 2012 henkilöstömäärä alalla on tasaisesti 

kasvanut 12 300 henkilöstä 15 900 henkilöön. (Jokinen 2012; Metsä-Tokila 2011, 36; 

Toimiala Online 2014; Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.) 

 

Taloushallintoalalla ei ole juurikaan tapahtunut kansainvälistymistä ja palvelujen vienti 

on minimaalista. Toiminnan kansainvälistäminen edellyttäisi muiden maiden säädöksi-

en tuntemista, ja kehitystä jarruttavat myös erinäiset kansalliset lainsäädännöt. Talous-
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hallintoala on perinteisesti hyvin maakohtainen, joillakin mailla ei edes ole kirjanpitola-

kia, ja jopa EU-alueen sisällä lainsäädännön ja käytäntöjen integroiminen on vielä sel-

vittämättä. Kansainvälistymiseen on jo kuitenkin alettu valmistautumaan, edistyneim-

mät tilitoimistot edellyttävät henkilöstöltään kykyä käyttää englantia työkielenä.  (Metsä-

Tokila 2011, 38, 42.) 

 

Taulukko 2. Taloushallintoalan SWOT-analyysi (Metsä-Tokila 2011, mukautettu) 
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3 KLT-tutkinto 

KLT-tutkinto on laskenta-alan ammattilaisten asiantuntijatutkinto, josta vastaa Talous-

hallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö. Tutkinto on arvostettu meriitti 

tilitoimistoalalla ja se kertoo ammattitaidosta laskentatoimessa, yritysverotuksessa ja      

-oikeudessa. Tutkinnon suorittaminen avaa uusia mahdollisuuksia työelämässä muun 

muassa haasteellisempien työtehtävien muodossa, ja KLT-kirjanpitäjien palkka on kes-

kimäärin parempi kuin alalla yleensä. KLT-kirjanpitäjien määrä on kasvanut tasaisesti 

vuodesta toiseen ja tällä hetkellä heitä on 2 744. Taloushallintoliiton vuonna 2011 teet-

tämän jäsentutkimuksen mukaan noin kolme neljästä KLT-kirjanpitäjästä työskentelee 

tilitoimistojen palveluksessa. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014a; Suomen Taloushal-

lintoliitto ry 2014t; Varsinais-Suomen Yrittäjät ry 2014.) 

 

Tutkinnon vaativuudesta kertoo tentin keskimääräinen läpäisyprosentti, joka jää vuosit-

tain hieman alle viiteenkymmeneen. Tutkinnon suoritettuaan kirjanpitäjä voi käyttää 

nimensä yhteydessä titteliä KLT-kirjanpitäjä tai kirjainyhdistelmää KLT. Ruotsinkieliset 

voivat käyttää vastaavasti titteliä EBR-bokförare ja kirjainyhdistelmää EBR, ja englan-

ninkieliset titteliä KLT-accountant. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014a; Suomen 

Taloushallintoliitto ry 2014b; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014c.) 

 

3.1 Taloushallintoliitto ja Tili-instituuttisäätiö 

Suomen Taloushallintoliitto ry on auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten 

maanlaajuinen liitto, jonka tavoitteena on tilitoimistoalan kehittäminen ja hyvän tilitoi-

mistotavan edistäminen. Liitto edustaa ja tukee jäseniään tämän tavoitteen saavuttami-

seksi ja varmistaakseen, että tilitoimistojen asiakasyritykset saavat luotettavaa ja ammat-

titaitoista palvelua. Liitolla on jäseninään noin 800 taloushallinnon palveluja tarjoavaa 

yritystä, joiden asiakaskunta koostuu noin 130 000 suomalaisesta, kooltaan pääsääntöi-

sesti pienestä tai keskisuuresta, yrityksestä ja yhteisöstä. Asiakaskunnan suuruus on var-

sin merkittävä, kun ottaa huomioon, että Suomessa toimi vuonna 2012 noin 320 000 

yritystä. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014d; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014e; 

Tilastokeskus 2014.) 
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Tilitoimistolla tulee olla vastuullinen KLT-kirjanpitäjä ja toimiston tulee täyttää tietyt 

jäsenkriteerit, jotta se voi hakea auktorisointia. Suomen tilitoimistoalaa ei ole säännös-

telty, joten auktorisoinnin mukanaan tuoma uskottavuus on selkeä kilpailuetu talous-

hallintoalan palveluja tarjoavien yritysten keskuudessa. Jäsenenä tilitoimisto saa käyt-

töönsä auktorisoidun tilitoimiston tunnuksen lisäksi erilaisia palveluja, kuten koulutusta 

jäsenhinnoilla, ilmaista alaan liittyvää neuvontaa, markkinointitukea sekä korvaamaton-

ta, tilitoimistoille suunnattua informaatiota. Jäsentilitoimistot myös osallistuvat liiton 

toimintaan, kuten koulutusten ja tilitoimistotarkastusten kehittämiseen, jotta nämä pal-

velut palvelisivat jäseniä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. (Suomen Taloushal-

lintoliitto ry 2014a; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014f; Suomen Taloushallintoliitto 

ry 2014g.)  

 

Tili-instituuttisäätiö toimii Taloushallintoliiton yhteydessä ja se vastaa KLT-tutkinnosta 

ja tilitoimistojen auktorisointijärjestelmän hoitamisesta. Säätiö perustettiin vuonna 

1980, jolloin myös pidettiin ensimmäinen KLT-tentti, edesauttamaan laskentatoimen ja 

taloushallinnon kehittymistä. Muun muassa korkeakoulut, vero- ja julkishallinto ja elin-

keinoelämän keskusjärjestöt ovat tiiviisti mukana säätiön toiminnassa, mikä takaa tut-

kinnon sopivuuden nykyliike-elämän haasteisiin. Säätiössä toimii kolme kertaa vuodes-

sa kokoontuva 12-henkinen KLT-lautakunta, joka tekee päätökset KLT-tutkintoon 

liittyen. Lautakunnan jäsenet ovat muun muassa verohallinnosta, keskuskauppakamaril-

ta, elinkeinoelämän keskusliitosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä arvostetuista tili-

toimistoista ja korkeakouluista. Tili-instituuttisäätiö vahvistaa vuosittain niiden henki-

löiden nimet, jotka läpäisseet viimeksi järjestetyn KLT-tentin. (Suomen Taloushallinto-

liitto ry 2014b; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014d; Suomen Taloushallintoliitto ry 

2014h; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014i.) 

 

3.2 Tutkinnon pääsyvaatimukset 

Hakijan hyväksymiseksi KLT -tutkintoprosessiin on useita vaihtoehtoisia reittejä, jotka 

perustuvat hakijan aiempaan koulutukseen ja työkokemukseen. Tutkintoon pääsyyn 

vaaditaan jokin seuraavista koulutusvaihtoehdoista: 
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1. Kauppatieteiden maisterin tutkinto tai vastaavan sisältöinen suomalainen ylempi 

korkeakoulututkinto, johon sisältyy alalla tarvittavat laskentatoimen opinnot. 

2. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tai vastaavan sisältöinen suomalainen 

alempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy alalla tarvittavat laskentatoimen 

opinnot. 

3. Tradenomin tutkinto, jossa on suuntauduttu laskentatoimeen, tai joka muuten 

sisältää tarvittavan määrän alalla tarvittavia laskentatoimen opintoja. 

4. Ulkomainen korkeakoulututkinto ja tähän liittyvä, Suomessa tehty täydennys-

koulutus tai -tutkinto, jolla hakija osoittaa teoreettisen tuntemuksensa suoma-

laista taloushallintoa koskevasta lainsäädännöstä. 

5. Ulkoiseen laskentatoimeen soveltuva toisen asteen liiketalouden perustutkinto, 

merkonomi tai merkonomin tutkintoa vastaava tutkinto. 

6. Opetushallituksen Taloushallinnon ammattitutkinnot; Taloushallinnon ammatti-

tutkinto ja Taloushallinnon erikoisammattitutkinto yhdessä. (Suomen Taloushal-

lintoliitto ry 2014j.) 

 

Lisäksi tutkintoon osallistuvan tulee täyttää tietyt työkokemusvaatimukset koulutukses-

ta riippuen. Korkeakoulututkinnoissa, kohdissa 1-4, tämä tarkoittaa vähintään kolmen 

vuoden hyväksyttävää työkokemusta kirjanpidosta ja muista laskentatehtävistä. Kohdis-

sa 5-6 hakijalla tulee olla vähintään kymmenen vuoden työkokemus tilitoimistotyösken-

telystä tai 20 vuoden työkokemus muista laskentatoimen tehtävistä. Kohtiin 5-6 vaadit-

tavat työkokemukset eivät ole toisiaan poissulkevia; jos hakija esimerkiksi on työsken-

nellyt tilitoimistossa seitsemän vuotta, hänellä tulee olla myös kuuden vuoden työko-

kemus muista laskentatoimen tehtävistä työkokemusvaatimuksen täyttämiseksi. Hyväk-

syttäväksi työkokemukseksi lasketaan riittävän laaja ja monipuolinen laskentatoimen 

työskentely, jossa on perehdytty liikekirjanpitoon, verotukseen, yritysjuridiikkaan ja 

johdon laskentatoimeen. Työkokemukseen luetaan mukaan kaikki viralliseen KLT-

tutkinnon hakupäivään mennessä hankittu kokemus, myös ennen aiemman tutkinnon 

suorittamista hankittu kokemus hyväksytään mukaan. (Suomen Taloushallintoliitto ry 

2014j.) 

 

Poikkeuksena edellä mainittuihin pääsyvaatimuksiin, Tili-instituuttisäätiö voi halutes-

saan oikeuttaa sellaisen hakijan osallistumaan tutkintoprosessiin, joka ei täytä aiemmin 
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mainittuja edellytyksiä. Tällä erityiskäsittelyllä tutkintoon hakeminen vaatii hakijalta yk-

sityiskohtaisia perusteluja, ajantasaisia laskentatoimen opintoja sekä pitkän työkoke-

muksen taloushallintoalalta. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014j.) 

 

Tutkintoon ja alalle tarvittavia laskentatoimen opintoja voi suorittaa myös jälkikäteen 

esimerkiksi SLK Instituutissa. Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen sekä juridiikan tent-

tejä järjestetään joustavasti, ja hintaa yksittäiselle tentille tulee 220 euroa. (SLK Insti-

tuutti 2014a.) 

 

3.3 Tenttiin valmistautuminen ja valmennuskurssit 

KLT-tenttitilaisuus järjestetään vuosittain lokakuussa, hakuaika kyseisen vuoden tent-

tiin päättyy huhtikuun puolivälissä, ja tiedon hyväksymisestään/hylkäyksestään hakija 

saa kesäkuussa. Tenttiin valmistautuminen tapahtuu pääsääntöisesti itsetoimisena opis-

keluna, ja tätä opiskelua ohjaa kyseisen vuoden tenttiä varten vahvistettava kirjallisuus-

luettelo. Vuoden 2014 kirjallisuusluettelo julkaistiin helmikuussa, ja käsiteltäviä aiheita 

ovat muun muassa arvonlisä- ja henkilöverotus, ennakkoperintä, KILA:n ratkaisut I ja 

II, liikekirjanpito, yritysrahoitus sekä talousohjaus ja kustannuslaskenta. Kirjallisuusluet-

telo ei ole juurikaan muuttunut viimeisien vuosien aikana, esimerkiksi vuoden 2010 

kirjallisuusluetteloon verrattuna ainoana erona ovat uudistuneet painokset kyseisistä 

teoksista. (PSK-Aikuisopisto 2010; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014k; Suomen Ta-

loushallintoliitto ry 2014l.) 

 

Opiskelun tueksi voi halutessaan tilata Tili-instituuttisäätiön vuosittain julkaisemat mal-

livastaukset KLT-tentistä. Tällä hetkellä tilattavissa ovat KLT-tentit vuosilta 2002–

2013. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014k; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014m.) 

 

Myös valmentavaa koulutusta tenttiä varten on tarjolla. Useat eri tahot, SLK Instituutti, 

aikuisopistot ja ammattikorkeakoulut, järjestävät tai ovat järjestäneet 6-9 koulutuspäivää 

kestävää toteutustaan, jossa teemalliset koulutuspäivät pidetään vuoden mittaan viimei-

sen kerran huipentuessa joko harjoitustenttiin tai kertausjaksoon noin kuukausi ennen 

tenttiä. Tehtävämateriaalit ovat vaativuudeltaan KLT-tentin tasoisia ja koulutuksen hin-
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ta vaihtelee 950–2055 euron välillä. (PSK-Aikuisopisto 2013a; SLK Instituutti 2014b; 

Turun ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

3.4 Tenttiin osallistuminen ja tentin sisältö 

Maksullinen KLT-tenttitilaisuus järjestetään Helsingissä lokakuussa ja hakijan tulee 

erikseen ilmoittautua tähän tilaisuuteen. Tentti kestää koko päivän, aikaa on vähän ver-

rattuna ratkaistavien tehtävien määrään, ja tehtävät keskittyvät laskentatoimen triviatie-

toon, koska tenttiin hyväksytyllä katsotaan olevan tarpeeksi kattava kokemus laskenta-

toimen perustyötehtävistä. Tentissä on kaksi erillistä osiota, jotka tulee kummatkin lä-

päistä samassa tilaisuudessa; Oikeustieteen osio, jonka painoarvo on kolmasosa, ja las-

kentatoimen osio, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa. Tehtävissä myös peilataan 

taloushallinnon muuttuvaa työnkuvaa ja tulevaisuutta käsittelemällä muun muassa 

IFRS-raportointia ja sisäistä laskentaa, joiden merkityksen uskotaan kasvavan taloushal-

linnon ammattilaisen työnkuvassa. Tenttitilaisuus itsessään on hyvin tarkasti valvottu, ja 

annetuista ohjeista poikkeaminen voi johtaa tentin arvostelemattomuuteen. (Suomen 

Taloushallintoliitto ry 2014n; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014o.) 

 

Tenttiin osallistuneet saavat tiedon tentin tuloksista joulukuun alkupuolella, ja KLT -

lautakunta virallistaa nämä tiedot tammikuun puolivälissä, jolloin myös julkistetaan ten-

tin läpäisseiden henkilöiden nimet Taloushallintoliiton sivuilla. Viime vuonna tutkinnon 

suoritti 109 taloushallinnon ammattilaista. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014n; Suo-

men Taloushallintoliitto ry 2014u.) 

 

3.5 Tutkinnon ylläpito 

Tutkinnon suorittaneelle Tili-instituuttisäätiö myöntää KLT-kirjan, joka on toistaiseksi 

voimassaoleva. Tutkinnon ylläpito ja KLT-kirjan uusiminen vaatii ammattitaidon jatku-

vaa ylläpitämistä, ja tästä kehityksestä tulee raportoida kolmen vuoden välein. Tällä 

menetelmällä halutaan varmistaa, että KLT-kirjanpitäjän ammattitaidot pysyvät tutkin-

non vaatimalla tasolla ja että taloushallinnon ammattilaisten arvostus säilyy nykyisellä 

tasollaan. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014p; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014q; 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014r.) 

 



 

 

23 

Käytännössä ylläpitovaatimus asettaa tiettyjä vaatimuksia työtehtävien ja kouluttautu-

misen suhteen. Työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia taloushallinnon tehtäviä 

ja niitä tulee olla riittävän paljon. Koulutuksen suhteen KLT-kirjanpitäjän tulee osallis-

tua vähintään kuuteen koulutuspäivään kolmen vuoden raportointikauden aikana, ja 

mikäli KLT-kirjanpitäjä toimii auktorisoidun tilitoimiston vastuullisena kirjanpitäjänä, 

niin koulutusvaatimus nousee yhdeksään päivään. Mikä tahansa koulutus ei kuitenkaan 

käy, vaan koulutuksen tulee olla KLT-ylläpitoon soveltuvaa koulutusta, koulutuksen 

järjestäjän tulee olla aihealueensa tunnettu asiantuntija ja koulutuspäivän pituuden vä-

hintään kuusi tuntia. Vähintään neljän koulutuspäivän tulee käsitellä kirjanpitoa ja las-

kentaa, välitöntä ja välillistä verotusta tai yhtiö- ja muuta yritystoimintaa koskevaa juri-

diikkaa. Jäljellä olevat koulutuspäivät voivat olla sisällöltään edellä mainituilta osa-

alueilta tai ne voivat vaihtoehtoisesti käsitellä taloushallinnon tietotekniikkaa ja mene-

telmiä tai vuorovaikutustaitoja. Lisäksi vastuullinen KLT-kirjanpitäjä voi kouluttautua 

johtamisen saralla. Tutkintoja, kuten kauppatieteiden maisterin tai tradenomin tutkin-

toa, ei lueta ylläpitokoulutukseksi, mutta ne voidaan kuitenkin laskea hyväksi enintään 

puoleen osaan ylläpitovaatimuksesta, mikäli koulutuksen sisältö on tarkoituksenmukais-

ta. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014q; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014r.) 

 

Raportoidessaan KLT-kirjanpitäjän tulee kertoa työtehtävistään ja toimittaa koulutuk-

siin liittyvät järjestäjien todistukset. Mikäli raportointia ei suoriteta määräajassa, KLT-

kirjan voimassaolo lakkaa. (Suomen Taloushallintoliitto ry 2014q; Suomen Taloushal-

lintoliitto ry 2014r.) 

 

Räätälöityjä koulutuksia KLT-ylläpitoon tarjoavat muun muassa Taloushallintoliitto ja 

PSK-Aikuisopisto, ja hinnat vaihtelevat koulutuksesta riippuen 285–700 euron välillä. 

(PSK-Aikuisopisto 2013b; Suomen Taloushallintoliitto ry 2014s.) 

 

3.6 Tutkinto tulevaisuudessa 

KLT-tutkintoa on tähän mennessä kehitetty asiakkaiden ja toimialan tarpeista lähtien 

eikä tähän ole tulossa muutosta tulevaisuudessa. Tutkinnossa on pyritty ennakoimaan 

taloushallintoalan tulevaisuuden suuntauksia; jo ensimmäisessä KLT-tentissä yhtenä 

pakollisena osuutena oli sisäistä laskentatointa, jonka merkityksen uskotaan yhä kasva-
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van entisestään tulevaisuuden taloushallintoalan ammattilaisen osaamisprofiilissa. Toi-

nen merkittävä osa-alue taloushallinnossa tulee olemaan kansainvälisyys ja kilpailukyky 

globaalissa vertailussa. IFRS-raportoinnin perusosaamisen katsotaankin jo olevan nor-

maali osa taloushallintoalan ammattilaisen toimenkuvaa. (Ahvenniemi 2011; Suomen 

Taloushallintoliitto ry 2014o.) 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Työn päätavoitteena oli selvittää KLT-tutkinnon suorittaneiden kokemuksia ja mielipi-

teitä tutkinnosta ja mitä tutkinto merkitsee heidän urilleen. Toissijaisena päätavoitteena 

oli peilata taloushallintoalan tulevaisuudennäkymiä KLT-kirjanpitäjien silmin. Tutki-

muksessa käytettiin Webropol-kysely- ja tiedonkeruusovelluksella tehtyä kyselyä, jonka 

tekemiseen saatiin apua Haaga-Helian kvantitatiivisen eli määrällisen metodipajan vetä-

jältä. Kyselyn vastauslinkit lähetettiin suoraan vastaajien sähköpostiosoitteisiin ja vasta-

usaikaa annettiin 5.3.2014 saakka. Tämän jälkeen vastaukset tuotiin Webropolista Ex-

cel-ohjelmaan kahdessa eri muodossa, toinen taulukkomuodossa ja toinen kysymys per 

välilehti-muodossa. Vastaukset analysoitiin näiden tiedostojen avulla maaliskuun aika-

na. 

 

4.1 Tutkimus- ja analysointimenetelmät sekä otanta 

Tutkimuksessa haluttiin tavoittaa suuri joukko KLT-kirjanpitäjiä ikään, maantieteellisen 

sijaintiin, toimiston kokoon jne. katsomatta, jotta tutkimuksesta tulisi kattava ja tulok-

sista mahdollisimman yleistettäviä. Näiden asioiden luonnollisena seurauksena tutki-

musmetodiksi valittiin määrällinen tutkimus ja toteuttamistavaksi survey- eli kyselytut-

kimus. 

 

 Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella selvitetään prosenttiosuuksiin ja luku-

määriin liittyviä kysymyksiä, ja usein kiinnostuksen kohteina ovat erilaiset luokittelut, 

vertailut sekä syy- ja seuraussuhteet. Tutkimusmenetelmässä käytetään lukuisia erilaisia 

laskennallisia ja tilastollisia analyysejä, ja tuloksia voidaan havainnollistaa kuvioilla ja 

taulukoilla. Määrällinen tutkimus edellyttää riittävän suurta otosta, ja analysoitava ai-

neisto kerätään usein strukturoidulla, vastausehdot valmiina, kyselyllä. Yleensä kyselyt 

sisältävät myös muutamia kysymyksiä, joihin vastataan avoimesti. Tämä toteuttamistapa 

on nimeltään survey- eli kyselytutkimus, ja sillä voidaan tarkastella ihmisten mielipiteitä, 

arvoja ja asenteita. Kyselytutkimus on tehokas ja taloudellinen tiedonkeruumenetelmä 

silloin, kun tutkimuksen perusjoukko on suuri. (Heikkilä 2008, 16, 19; Jyväskylän yli-

opisto 2014; Vehkalahti 2008.) 
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Määrällisellä tutkimuksella saadaan yleensä kartoitettua asioiden nykytilanne, mutta sen 

avulla ei pystytä kattavasti selvittämään näiden takana olevia syitä. Kyselytutkimuksen 

toteuttamisessa on useita haasteita: Vastausprosentin kasvattaminen, kyselyn lähettämi-

nen oikeille henkilöille, mittasivatko kysymykset tutkittavia asioita, kyselyn ajankohta, 

saatekirjeen muodostaminen houkuttelevaksi jne. (Heikkilä 2008, 16; Vehkalahti 2008, 

12, 48.) 

 

Kyselytutkimuksen voi toteuttaa joko kokonais- tai otantatutkimuksena. Kokonaistut-

kimuksessa tutkitaan koko perusjoukko ja otantatutkimuksessa vain osa siitä. Otanta-

tutkimusta yleensä käytetään silloin, kun perusjoukko on suuri. (Holopainen & Pulkki-

nen 2008, 29–30.) Tässä tutkimuksessa perusjoukkona on 2 744 KLT-kirjanpitäjää ja 

otantamenetelmänä on käytetty ositettua otantaa tilitoimiston koon perusteella. Ositet-

tu otanta perustuu siihen, että perusjoukossa on erilaisia ryhmiä, joista kustakin otetaan 

otos, jolla varmistetaan se, että kaikki ryhmät tulevat varmasti edustetuiksi. Käytännös-

sä jokaisesta ryhmästä tulisi poimia vähintään 30 henkilön otos. (Holopainen & Pulkki-

nen 2008, 33–34.) Tämä toteutui kaikkien muiden kokoluokkien paitsi suurimpien, yli 

50 henkilön, tilitoimistojen kohdalla. Yhteydenotoista huolimatta suurimmalla osalla 

heistä ei ollut kiinnostusta osallistua tutkimukseen. 

 

Yksi yleisimmistä kyselytutkimuksen mittaustavoista on niin sanottu Likertin asteikko, 

joka on perinteisesti viisiportainen ja vastausvaihtoehdot vaihtelevat täysin samaa miel-

tä-täysin eri mieltä asteikolla (Heikkilä 2008, 53; Vehkalahti 2008, 35). Tässä tutkimuk-

sessa on käytetty sekä perinteistä että muokattua Likertin asteikkoa. Tuloksia on ha-

vainnollistettu pylväs- ja ympyräkuvioilla sekä taulukoilla, ja analysoinnissa on käytetty 

keskiarvoja ja ristiintaulukointia. Heikkilän (2008, 210) mukaan ristiintaulukointia käy-

tetään silloin, kun halutaan tutkia kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Ristiintaulu-

kointia tässä tutkimuksessa on käytetty muun muassa tentin läpäisyvuoden ja tenttiko-

kemusten suhteen sekä olennaisimpien tulevaisuusväittämien ja tilitoimistokoon suh-

teen. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin X^2-riippumattomuustestiä, ja testi löytyy liittees-

tä kuusi. Holopaisen ja Pulkkisen (2008, 202) mukaan tätä riippumattomuustestiä käy-

tetään silloin, kun halutaan tietää ovatko kaksi tilastollista muuttujaa riippuvaisia toisis-

taan. Testissä päädyttiin samaan tulokseen kuin keskiarvoista analysoimalla. 

 



 

 

27 

Vastaajat tutkimukseen haettiin Taloushallintoliiton sivujen tilitoimistohaulla, joka listaa 

liiton jäsentoimistot ja näiden tiedot. Suurimpia tilitoimistoja lähestyttiin osallistumis-

pyynnöllä (liite 1), ja muiden kohdalla KLT-kirjanpitäjien sähköpostiosoitteet kerättiin 

yritysten verkkosivuilta. Jokaisen vastaajaksi valitun tutkinnon voimassaolevuus tarkis-

tettiin Taloushallintoliiton sivuilla olevasta Suomen KLT-kirjanpitäjät-rekisteristä ja 

epäselvissä tapauksissa henkilöä ei kelpuutettu vastaajien joukkoon. Tilitoimistot, joi-

den KLT-kirjanpitäjille vastauslinkki lähetettiin, valittiin sattumanvaraisesti, mutta kui-

tenkin niin, että jokainen kokoluokka oli varmasti edustettuna. Vastauslinkki lähetettiin 

302 henkilölle, jotka edustavat 110 Taloushallintoliiton jäsentoimistoa. Taloushallinto-

liittoon oltiin yhteydessä ja he olisivat olleet valmiita lähettämään tutkimuksen jokaiselle 

KLT-kirjanpitäjälle uutiskirjeen mukana, mutta tämä ei enää siinä vaiheessa ollut aika-

taulullisesti mahdollista. 

 

Kyselyt lähetettiin 17.2.2014 ja vastausaikaa annettiin 5.3.2014 saakka eli noin kaksi ja 

puoli viikkoa. Saatekirjeisiin (liite 2, liite3) panostettiin ja apua niiden muodostamiseen 

haettiin muun muassa Miten teen houkuttelevan kutsun?-ohjeesta (Apsis 2014), jotta 

vastaajien motivaatio kyselyn tekemiseen kasvaisi. Myös kyselylomakkeen (liite 5) 

suunnitteluun ja toimivuuteen panostettiin, jotta se olisi selkeä, johdonmukainen ja 

houkutteleva. Kyselylomakkeen sisältöä ei esitestattu ulkopuolisilla, mutta tekninen 

toimivuus varmistettiin perusteellisesti opinnäytetyön tekijän toimesta ja haastatteluky-

symykset hyväksytettiin metodipajan vetäjällä. Muistutuskirje (liite 4) lähetettiin 

27.2.2014, jolloin vastauksia oli tullut 68 kappaletta. Kirjeen lähettäminen aiheutti pie-

noisen piikin vastauksien määrässä muutaman seuraavan päivän aikana. Kun kysely 

suljettiin 6.3. klo 00.02, vastauksia oli tullut 109 kappaletta eli vastausprosentiksi saatiin 

noin 36 prosenttia. Kyselyn avanneita, mutta lähettämättä jättäneitä henkilöitä oli 23 

kappaletta. 

 

4.2 Tulokset 

Tulokset käsiteltiin kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Kysymykset 1-7 käsitte-

livät vastaajien taustatietoja ja kysymyksissä 8-20 kysyttiin KLT-tutkinnosta ja sen eri 

osa-alueista. Kysymykset 21-22 koskivat toimenkuvan muutosta tutkinnon suorittami-

sen jälkeen ja kysymykset 23-26 taloushallintoalan tulevaisuutta. Kysymyksessä 27 oli 
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mahdollisuus antaa palautetta. Kyselylomakkeesta tehtiin peittomatriisi (taulukko 1), 

jonka avulla havainnollistettiin tutkimusongelmien, teorian ja lomakkeen kysymysten 

välistä yhteyttä. Taulukoissa ja kuvioissa vastaajien lukumäärä on 109 henkilöä ellei 

muuta ole ilmoitettu siitä johtuen, että lähes kaikki kysymykset olivat pakollisia. 

 

Vastaajien keski-ikä oli 47,1 vuotta ja tämä näkyikin ikäjakaumassa. Vastaajista 55,0 

prosenttia oli 45-59-vuotiaita ja tätä vanhempia vastaajia oli 10 kappaletta. Alle 30-

vuotiaita oli 4 kappaletta eli 3,7 prosenttia kaikista vastaajista. 

 

Seuraavaksi kysyttiin koulutustaustaa, jolla haluttiin selvittää millä aiemmalla tutkinnolla 

KLT-tutkintoon oli päästy. Merkonomeja tai vastaavan tutkinnon suorittaneita oli 57,8 

prosenttia vastaajista ja tradenomeja 31,2 prosenttia. Kauppatieteiden maistereita oli 8,3 

prosenttia, kauppatieteiden kandidaatin suorittaneita oli kaksi ja yksi vastanneista oli 

päässyt tutkintoon erityiskäsittelyllä. Kenenkään koulutustaustana ei ollut ulkomaista 

korkeakoulututkintoa tai Opetushallituksen taloushallinnon ammattitutkintoja. (Kuvio 

1.) 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien koulutustausta tutkintoon pääsyyn (lukumäärä) 

 

Vastaajista  noin 45 prosenttia työskentelee 10-24 hengen tilitoimistoissa ja hieman alle 

40 prosenttia 1-9 hengen tilitoimistoissa. Loput vastanneista työskentelevät tätä 
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suuremmissa tilitoimistoissa ja yli 50 hengen tilitoimistoissa työskentelee kolme 

henkilöä eli noin kolme prosenttia kaikista vastaajista. (Kuvio 2.) 

 

 

Kuvio 2. Tilitoimiston henkilöstömäärä 

 

Seuraavaksi selvitettiin vastaajien asemaa yrityksessä. Näissä kahdessa kysymyksessä 

vastaajalla on ollut mahdollisuus valita asemakseen, tittelikseen ja vastuualueekseen 

useampi kuin yksi vaihtoehto omasta tilanteestaan riippuen. Tilitoimiston omistajia on 

41 ja heistä 17 toimii myös johto- ja esimiestehtävissä. Kaksi tilitoimiston omistajaa 

ilmoitti olevansa myös työntekijä/alainen, toisen toimiessa vastuullisena kirjanpitäjänä 

ja asiakaspalveluvastaavana, ja toisen toimiessa kirjanpitäjänä. Tilitoimiston omistajista 

25 henkilöä toimii toimitusjohtajana, kaksi aluejohtajana, 15 toimistopäällikkönä, 30 

vastuullisena kirjanpitäjänä, 27 asiakasvastaavana ja 23 palveluvastaavana. Avoimeen 

tekstikenttään tulleita vastauksia olivat controller, asiantuntija, projektipäällikkö, kirjan-

pitäjä, henkilöstövastaava ja hallituksen jäsen. 

 

Johto- tai esimiesasemassa, ei kuitenkaan tilitoimiston omistajana, toimii 14 KLT-

kirjanpitäjää. Heistä yksi on myös työntekijä/alainen, ja hän toimii toimistopäällikkönä, 

vastuullisena kirjanpitäjänä sekä asiakas- ja palveluvastaavana. Tämä samainen trendi 

toimistopäällikkyyden ja edellä mainittujen vastuualueiden suhteen oli havaittavissa 

myös muilla toimistopäälliköillä asemaan yrityksessä katsomatta. Johto- ja esimiestasol-

la olevista yksi toimii toimitusjohtajana, yksi aluejohtajana, seitsemän toimistopäällik-

könä, yhdeksän vastuullisena kirjanpitäjänä, kahdeksan asiakasvastaavana ja viisi palve-
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luvastaavana. Muita vastauksia olivat varatoimitusjohtaja, kirjanpitopäällikkö, palkkahal-

linnon asiantuntija, atk-vastaava/osaaja, verotuksen asiantuntija, tiimiesimies ja kirjan-

pitäjä. 

 

Pelkästään työntekijän/alaisen asemassa olevia on vastaajista 54 henkilöä. Heistä yksi 

toimii aluejohtajana, yksi toimistopäällikkönä, 47 vastuullisena kirjanpitäjänä, 19 asia-

kasvastaavana ja yhdeksän palveluvastaavana. Muita vastauksia olivat palkanlaskija, 

controller, kehityspäällikkö, kirjanpitäjä, atk-vastaava, kirjanpitopäällikkö, asiantuntija, 

taloushallinnon konsultti, ryhmänvetäjä, KLT-talouspäällikkö ja KLT-kirjanpitäjä. 

 

Kaiken kaikkiaan 78,9 prosenttia vastaajista on vastuullisia kirjanpitäjiä, 49,5 prosenttia 

asiakasvastaavia, 33,9 prosenttia palveluvastaavia, 23,9 prosenttia toimitusjohtajia, 21,1 

prosenttia toimistopäälliköitä ja 3,7 prosenttia aluejohtajia. 

 

Kysyttäessä työkokemuksesta taloushallintoalalta, yli puolet vastaajista on ollut alalla 20 

vuotta tai pidempään ja alle viiden vuoden työkokemus on noin kolmella prosentilla. 

Lähes 90 prosentille vastaajista on kertynyt taloushallintoalan työkokemusta vähintään 

kymmenen vuotta. (Kuvio 3.) 

 

 

Kuvio 3. Työkokemus taloushallintoalalta (lukumäärä) 

 

Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin kuinka monta vuotta he ovat olleet KLT-

kirjanpitäjinä. Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri vastausvaihtoehtojen välille, 

ja yli 50 prosentilla vastaajista on vähintään kymmenen vuoden työkokemus KLT-
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kirjanpidosta. Yli 20 vuoden kokemus on 20 henkilöllä eli 18,3 prosentilla ja alle kah-

den vuoden 14,7 prosentilla. (Kuvio 4.) Vertailtaessa keskiarvoja työkokemusvuosista ja 

KLT-kirjanpitovuosista tilitoimistokokojen suhteen ei havaittu merkittäviä eroja (liite 

6). 

 

 

Kuvio 4. Vastaajien KLT-kirjanpitovuodet (lukumäärä) 

 

Kyselyn KLT-osuuden ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin tärkeimpiä syitä suorittaa 

tutkinto. Ylivoimaisesti ja odotetusti tärkein syy oli halu kehittää itseä ja ammattitaitoa, 

jonka valitsi 65,1 prosenttia vastaajista. Heistä 25 eli 35,2 prosenttia piti toiseksi tär-

keimpänä syynä siirtymistä vaativampiin tehtäviin, 14 eli 19,7 prosenttia työnantajan 

kannustusta ja kymmenen eli 14,1 prosenttia parempaa palkkaa. 13 henkilöä oli valin-

nut tärkeimmäksi syyksi työnantajan kannustuksen, ja heidän vastauksistaan kymmenen 

jakaantui niin tasaisesti kuin mahdollista paremman palkan, vaativampiin tehtäviin siir-

tymisen ja työllistymismahdollisuuksien paranemisen kesken toiseksi tärkeimmän syyn 

kohdalla. Avoimeen vastausvaihtoehtoon tulleiden vastausten perusteella huomattiin, 

että tilitoimiston auktorisoinnin olisi pitänyt olla yhtenä vaihtoehtona, tärkeimmäksi 

syyksi sen mainitsi viisi henkilöä ja toiseksi tärkeimmäksi kolme. Muita yleisimpiä vas-

tauksia olivat ammattitaidon testaus, tutkinnon välttämättömyys työssä ja tutkinnon 

arvostus. (Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Tärkeimmät syyt suorittaa tutkinto 

 Tärkein syy % Toiseksi tärkein % Yhteensä %

Halu kehittää itseä ja ammattitaitoa 71 65,1 13 13,8 84 41,4

Siirtyminen vaativampiin tehtäviin 6 5,5 25 26,6 31 15,3

Parempi palkka 2 1,8 17 18,1 19 9,4

Työllistymismahdollisuuksien paraneminen 6 5,5 11 11,7 17 8,4

Työnantajan kannustus 13 11,9 17 18,1 30 14,8

Muu, mikä? 11 10,1 11 11,7 22 10,8

Yhteensä 109 100,0 94 100,0 203 100,0  

 

Vastaajista 87 eli 79,8 prosenttia läpäisi tentin ensimmäisellä kerralla. Yrityskertojen 

keskiarvo oli 1,2, ja vastanneista kukaan ei ollut yrittänyt tenttiä useammin kuin kol-

mesti. Kolmannella kerralla tentin läpäisseitä oli kolme. Yksi vastanneista oli läpäissyt 

tentin silloin, kun se ensimmäisen kerran järjestettiin ja kymmenen oli läpäissyt viimeksi 

järjestetyn tentin. 2010-luvulla tentin läpäisseitä henkilöitä oli 29, 2000-luvulla 45, 1990-

luvulla 26 ja loput yhdeksän 1980-luvulla. Tentin keskimääräinen läpäisyvuosi oli 2003. 

 

 Valmistautuessaan tenttiin vastaajista 58 eli hieman yli puolet kävi valmennuskurssin, 

ja heistä 82,8 prosenttia koki kurssin auttaneen huomattavasti tai sillä olleen ratkaiseva 

merkitys tentin läpäisemisessä. Kaikki kolmannella kerralla tentin läpäisseet kävivät 

valmennuskurssin, mutta eivät kuitenkaan kokeneet kurssin hyödyttäneen heitä kuin 

jonkin verran. Edellisvuosien KLT-tenttijulkaisut auttoivat heitä enemmän, ja kaiken 

kaikkiaan tenttijulkaisuja hyödynsi 78,9 prosenttia vastaajista. Heistä 33,7 prosenttia 

koki tenttijulkaisujen auttaneen jonkin verran, 55,8 prosenttia auttaneen huomattavasti 

ja 9,3 prosenttia koki julkaisuilla olleen ratkaiseva merkitys tentin läpäisemisessä. Val-

mennuskurssin käymisellä tai käymättömyydellä taikka tentin yrityskertojen määrällä ei 

ollut vaikutusta siihen, miten hyödyllisenä tenttijulkaisut koettiin. Valmennuskurssin 

käymisen osalta tämä on todennettu liitteessä kuusi ja todentamiseen on käytetty X^2-

riippumattomuustestiä. Yrityskertojen merkitystä tarkasteltiin keskiarvojen avulla, joi-

den hyödynnettävyys on todettu valmennuskurssin tarkastelun yhteydessä. 

 

Seuraavaksi vastaajille esitettiin väittämiä KLT-tentistä. Kysyttäessä miten tentti vastasi 

ennakko-odotuksia, 36,7 prosenttia katsoi tentin olleen täysin odotusten mukainen ja 

54,1 prosenttia piti tenttiä jokseenkin odotusten mukaisena. Kukaan ei pitänyt tenttiä 

helppona ja vaikeaksi sen kokivat 34 vastaajaa eli 31,2 prosenttia. Jokseenkin samaa 

mieltä tentin vaikeudesta oli 42,2 prosenttia vastaajista. Suurin hajonta vastauksien suh-
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teen tuli kysyttäessä painotetaanko tentin tehtävissä oikeita asioita. Hieman yli kymme-

nen prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä, yli puolet oli jokseenkin samaa mieltä 

ja hieman yli kolmannes vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä tai jokseenkin eri miel-

tä. Tentin tehtävät olivat ajantasaisia tai jokseenkin ajantasaisia 86,2 prosentin mielestä 

ja ainoastaan yksi vastaajista oli täysin eri mieltä väittämästä. (Taulukko 4.) 

 

Taulukko 4. Vastaajien kokemuksia KLT-tentistä 

 Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Ei samaa eikä 

eri mieltä

Jokseenkin 

eri mieltä

Täysin eri 

mieltä

Yhteensä Keskiarvo

Tentti vastasi ennakko-odotuksiani 40 59 5 4 1 109 1,8

Tentti oli helppo 0 10 19 46 34 109 4,0

Tentin tehtävissä painotettiin oikeita asioita 13 56 19 20 1 109 2,4

Tentin tehtävät olivat ajantasaisia 29 65 10 4 1 109 1,9

Tentin käytännön järjestelyt oli hoidettu hyvin 59 47 2 0 1 109 1,5

Yhteensä 141 237 55 74 38 545  

 

Väittämiä tarkasteltiin myös tentin läpäisyvuosikymmenen perusteella. Tämän suhteen 

kuitenkin pidettiin mielessä se, että vuosikymmenien takaisia asioita ei voi muistaa tar-

kasti. Taulukosta 5 on kuitenkin havaittavissa selkeä ja jatkuva trendi vastausten suh-

teen mitä lähemmäs nykyhetkeä tullaan. Selkein muutos on tentin tehtävien painotuk-

sissa, joiden koetaan painottuvat yhä epäolennaisempiin asioihin. Pienin muutos on 

tyytyväisyydessä tentin käytännön järjestelyihin, jossa muutos on lähes olematon. Ten-

tin koetaan vastaavan yhä vähemmän ennakko-odotuksia, tehtävät ovat yhä huonom-

min ajan tasalla ja tentti on muuttunut haastavammaksi. (Taulukko 5.) 

 

Taulukko 5. KTL-tenttikokemuksien muutos vuosikymmenien saatossa 

Tentti vastasi 

ennakko-

odotuksiani

Tentti oli helppo Tentin tehtävissä 

painotettiin 

oikeita asioita

Tentin tehtävät 

olivat ajantasaisia

Tentin käytännön 

järjestelyt oli hoidettu 

hyvin

1980-luku 1,44 3,78 1,78 1,56 1,44

1990-luku 1,54 3,81 1,96 1,65 1,46

2000-luku 1,87 3,91 2,62 2,00 1,53

2010-luku 1,97 4,21 2,83 2,17 1,52

1 = Täysin samaa mieltä          2 = Jokseenkin samaa mieltä          3 = Ei samaa eikä eri mieltä

4 = Jokseenkin eri mieltä         5 = Täysin eri mieltä  

 

Vastaajille annettiin mahdollisuus antaa ohjeita tenttiin valmistautuvalle ja vastauksia 

tuli 75 kappaletta. 80,0 prosentissa eli 60 vastauksessa korostui hyvä valmistautuminen. 

Vanhojen tenttien tutkimisella ja tekemisellä voi selvittää tehtävien painotuksia ja har-
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joitella vastaustekniikkaa ja ajankäyttöä. Tenttiin pitää lukea paljon ja järjestelmällisesti, 

ja lukemisessa on tärkeää keskittyä olennaisiin tietoihin ja itselle heikkoihin osa-

alueisiin. Nippelitietoon ei kannata keskittyä vaan siihen, että kaikkien osa-alueiden pe-

rusasiat sekä ajankohtaiset asiat ovat hallussa. Lukumateriaaleiksi mainittiin Tilisano-

mat, KILA:n ratkaisut ja lausunnot, KHO:n päätökset ja viimeisimmät kirjapitolaki- ja 

verolakimuutokset. Tentissä sallittuihin kirjoihin tulee tutustua etukäteen, jotta tentin 

aikataulu ei mene pilalle vajavaisen tiedonhaun takia. Monipuolista työkokemusta erilai-

sista tehtävistä ja koulutuksia pidettiin myös hyödyllisinä. Valmennuskurssille osallis-

tumiseen kehotettiin kahdeksassa vastauksessa. 

 

Itse tenttitilaisuuteen viitattiin 17 vastauksessa. Lähes kaikki koskivat aikataulutusta ja 

nopeaa vastaamisnopeutta. Kaikkia tehtäviä ei ehdi tehdä, ja mikäli kysymys ei heti au-

kea, pitää siirtyä seuraavaan. Kysymykset tulee lukea huolella läpi. Henkisiin ominai-

suuksiin tai niiden kehittämiseen viitattiin yhdeksässä vastauksessa. Paineensietokyvyn 

kehittäminen on tärkeää, jotta tentissä ei hermostu. Hermostumista voi kiertää esimer-

kiksi ajattelemalla, että tentti ei ole pääasia, vaan ammattitaidon oppiminen. Omiin ky-

kyihin ja mahdollisuuksiin tulee luottaa eikä kesken saa luovuttaa. 

 

KLT-tutkinnon suorittamisen jälkeisiä hyötyjä kysyttäessä, tärkeimmiksi nousivat am-

mattitaidon ja -identiteetin kohentuminen sekä arvostuksen nousu taloushallinnon 

ammattilaisena, joista noin 85 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa miel-

tä. Noin 60 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työtehtävät ovat 

monipuolistuneet ja siitä, että työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Palkkauk-

sen ei katsottu parantuneen tuntuvasti eikä asiakkaiden huomioivan tutkintoa. Näihin 

kahteen kohtaan ei samaa eikä eri mieltä tai negatiivisemmin vastasi noin 60 prosenttia 

henkilöistä. (Taulukko 6.) Henkilöt, jotka olivat valinneet paremman palkan ensimmäi-

seksi tai toiseksi tärkeimmäksi syyksi suorittaa tutkinto, olivat keskimäärin hieman tyy-

tymättömimpiä palkkauksen paranemiseen. 
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Taulukko 6. Tutkinnon suorittamisen hyödyt 

 Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Ei samaa eikä 

eri mieltä

Jokseenkin 

eri mieltä

Täysin eri 

mieltä

Yhteensä Keskiarvo

Ammattitaitoni ja -identiteettini ovat kohentuneet 49 45 11 4 0 109 1,7

Työtehtäväni ovat monipuolisempia 29 34 35 7 4 109 2,3

Palkkani on parantunut tuntuvasti 13 31 40 20 5 109 2,8

Työllistymismahdollisuuteni ovat parantuneet 28 41 35 5 0 109 2,2

Arvostukseni taloushallinnon ammattilaisena on noussut 41 49 16 2 1 109 1,8

Asiakkaat ovat huomioineet tutkinnon suorittamisen 18 27 37 16 11 109 2,8

Yhteensä 178 227 174 54 21 654  

 

Vertailtaessa tuloksia työntekijöiden ja tilitoimiston omistajien/johdon suhteen, työnte-

kijät kokivat useammin työtehtäviensä monipuolistuneen, ja toimitusjohtajat/johto ko-

kivat tutkintonsa tulleen useammin asiakkaan toimesta huomioiduksi. Palkka- tai työ-

mahdollisuusväittämissä ei ollut merkittävää eroa. Tuloksia vertailtiin myös tilitoimiston 

koon mukaan jaotuksella alle 10 hengen tilitoimistot, 10-24 hengen tilitoimistot ja sitä 

suuremmat tilitoimistot. Suurissa tilitoimistoissa tehtävien ei katsottu monipuolistuneen 

tai työllistymismahdollisuuksien parantuneen yhtä paljon kuin alle 25 hengen tilitoimis-

toissa. Selkeästi eniten arvostuksen nousua taloushallinnon ammattilaisena koettiin 10-

24 hengen tilitoimistoissa. Muiden väittämien kohdalla ei ollut merkittäviä eroja. Vertai-

lut ja analyysit tehtiin Excelin taulukoinnin perusteella lasketuista keskiarvoista. 

 

Tutkinnon ylläpitoon liittyvissä väittämissä vastaajat olivat yli 80-prosenttisesti yksimie-

lisiä. Täysin tai jokseenkin vaivattomaksi ylläpidon kokee 88 vastaajaa eli 80,7 prosent-

tia. Sata vastaajaa eli 91,7 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että rapor-

tointiväli ei ole liian pitkä ja että koulutusvaatimuksissa painotetaan oikeita asioita. Vas-

taavasti samalla jaottelukriteerillä noin 87 prosenttia koki, että työtehtävävaatimukset 

eivät ole liian vaativia ja että vaadittuja koulutuspäiviä on riittävästi. (Taulukko 7.) 

 

Taulukko 7. Ylläpidon kokeminen 

 Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Ei samaa eikä 

eri mieltä

Jokseenkin 

eri mieltä

Täysin eri 

mieltä

Yhteensä Keskiarvo

Vaadittuja koulutuspäiviä on riittävästi 52 42 10 5 0 109 1,7

Raportointiväli ei ole liian pitkä 62 38 7 2 0 109 1,5

Koulutusvaatimuksissa painotetaan oikeita asioita 33 67 8 0 1 109 1,8

Työtehtävävaatimukset eivät ole liian vaativia 38 58 13 0 0 109 1,8

Ylläpito on vaivatonta 37 51 16 3 2 109 1,9

Yhteensä 222 256 54 10 3 545  

 

Vastaajista 90,8 prosenttia oli käynyt Taloushallintoliiton omissa KLT-

ylläpitokoulutuksissa ja 70,6 prosenttia jonkin muun tahon KLT-ylläpitokoulutuksissa. 
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Pääsääntöisesti rekrytoijat eivät ole ottaneet yhteyttä vastaajiin tutkinnon takia, näin oli 

käynyt ainoastaan 17,4 prosentille. Oman tilitoimiston oli perustanut 32,1 prosenttia 

vastaajista ja perustamista harkinnut 30,3 prosenttia. Oletko harkinnut oman tilitoimis-

ton perustamista?-kysymyksessä kokonaisvastaajamäärä oli poikkeuksellisesti 99, koska 

kysymys ei ollut pakollinen. 

 

Kyselyn KLT-osuuden päätti kaksi avoimen vastauksen kysymystä, joista ensimmäises-

sä kysyttiin onko tutkinnossa kehittämistarpeita. Vastauksia saatiin 34 kappaletta ja niitä 

jaotellessa havaittiin, että muutamia sekalaisia vastauksia lukuun ottamatta kaikissa vas-

tauksissa oli käsitelty joko tenttiä (76,5 prosenttia) tai tutkinnon ylläpitoa (14,7 prosent-

tia). Tenttiin liittyviä vastauksia tarkasteltiin myös niiden 18 vastaajan perusteella, jotka 

ovat suorittaneet tentin vuonna 2009 tai sen jälkeen. 

 

Ylläpitoon liittyvät vastaukset olivat kaikki tulleet henkilöiltä, jotka olivat suorittaneet 

tentin ennen vuotta 2009, mikä onkin oletettavaa huomioiden kolmen vuoden rapor-

tointivälin. Vastauksia oli niin vähän ja ne olivat niin hajanaisia, että kunnon johtopää-

töksiä niistä ei voi vetää. Yleisesti ottaen kouluttautuminen koettiin hyvänä asiana. 

 

Tenttiin liittyvät vastaukset pystyi jakamaan neljään kategoriaan. Ensimmäinen oli ten-

tin kysymysten sisältö, joiden koettiin käsittelevän liian pikkutarkkoja ja oikeasta, käy-

tännön tilitoimistotyöstä poikkeavia asioita. Tehtäviä toivottiinkin olevan vähemmän ja 

niiden testaavan laajempia kokonaisuuksia käytännönläheisesti ja vaativasti, mutta kui-

tenkin niin, että tentissä ei olisi suurta painotusta tietojen ulkoa opettelemisella. Toisena 

osa-alueena vastauksista nousi tentissä käytettävissä olevan ajan vähyys. Vastaajien mie-

lestä tentissä painotetaan liikaa nopeutta, mikä ei testaa varsinaista ammattitaitoa. Aikaa 

toivottiin lisää, tehtäviä vähemmän ja tehtävien käsittelevän laajempia ja vaativampia 

kokonaisuuksia. Kolmas kategoria oli käytännön järjestelyt, joiden koettiin olleen hyvin 

järjestetyt. 

 

Viimeisen kategorian kaikki vastaukset tulivat vuonna 2009 tai sen jälkeen tentin suorit-

taneilta ja ne liittyivät tentin tekniseen toteuttamispuoleen. Yksi toivoi kunnon laskimia 

ja viisi halusi tentin olevan mahdollista suorittaa tietokoneella. Perusteluiksi mainittiin 

taskulaskimen hankaluus Exceliin verrattuna, tietotekniikan nykyinen asema taloushal-
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linnossa, paperisten lakikirjojen olevan menneisyyttä ja nopean kirjoitusnopeuden 

omaavan henkilön saama etu kynää käytettäessä. Kehitysehdotuksena tähän liittyen 

mainittiin, että tutkinnonsuorittaja voisi pyytäessään vastata tenttiin tietokoneella perin-

teisen lyijykynän sijasta. 

 

Toisessa avoimessa kysymyksessä kysyttiin miten vastaajat näkevät tutkinnon edistävän 

heidän uriaan seuraavien 3-5 vuoden aikana. Vastauksia tuli 58 kappaletta ja niitä tar-

kasteltiin iän, toimiston koon, työpaikkahierarkian (omistaja/johtaja/alainen), työko-

kemusvuosien ja KLT-kirjanpitovuosien suhteen. Yli 40 prosenttia vastaajista ei usko-

nut tutkinnon edistävän uraa mitenkään. Näistä henkilöistä yli 90 prosenttia oli tilitoi-

miston omistajia, korkean iän saavuttaneita ja eläkkeelle jäämässä ja/tai KLT-

kirjanpitoa oli takana jo vuosikymmeniä. Alle 40-vuotiaista ja alle 10 vuoden KLT-

kirjanpitokokemuksen omaavista vastaajista kaksi kolmesta uskoi tutkinnon vaikuttavan 

positiivisesti uraan seuraavien 3-5 vuoden aikana. Tutkinnon uskottiin olevan hyvä me-

riitti työnhaussa, vahvistavan ammatillista osaamista muiden silmissä, parantavan palk-

kausta, mahdollistavan tulevan tilitoimiston johtamisen, ja ylläpidon vaatimusten edis-

tävän kehittymistä ja kouluttautumista. 

 

Noin 60 prosenttia 40-49-vuotiaista vastaajista uskoi tutkinnon positiiviseen vaikutuk-

seen ja vastauksissa korostui taattu työllistyminen, monipuolisemmat ja vaativammat 

tehtävät sekä tutkinnon arvostuksen hyödyntäminen. Yli 49-vuotiaista hieman alle 40 

prosenttia uskoi tutkinnon vielä vaikuttavan urakehitykseen ja heille tutkinto mahdollis-

taa Taloushallintoliiton jäsenenä pysymisen, koulutuksiin pääsyn ja itsensä kehittämisen 

sekä sujuvamman, mahdollisen työpaikan vaihdon.  Ottaen huomioon kaikki vastaajat, 

yli 25 hengen tilitoimistoissa suhtauduttiin keskivertoa positiivisemmin tutkinnon edis-

tävyyteen. Muutama ihminen kommentoi, että osaamistason ylläpitämisellä työ pysyy 

mielekkäänä uran loppuun saakka ja että yhdistettynä henkilökohtaisiin omaisuuksiin 

tutkinnolla on merkitystä. 

 

Seuraavassa aihealueessa vastaajilta kysyttiin kahdella kysymyksellä toimenkuvan muu-

toksesta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ensimmäisessä hahmoteltiin muutosta kir-

janpitäjän yleiseen toimenkuvaan. Työmäärän kasvusta, työtehtävien muuttumisesta 

haastavammiksi ja siitä että osa ajasta kuluu muiden kirjanpitäjien ohjaamiseen ja kou-
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luttamiseen noin 70 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Vastuun kasvami-

sesta noin 40 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja noin 35 prosenttia jokseenkin samaa 

mieltä. Noin neljäsosa vastaajista oli täysin samaa mieltä yhteydenpidon lisääntymisestä 

sekä asiakkaisiin että viranomaisiin. Kun jokseenkin samaa mieltä olleet otetaan mu-

kaan tarkasteluun, prosenttiosuus nousee noin 45 prosenttiin. Selkeästi eniten hajontaa 

tuli viimeiseen väittämään, jossa toimenkuva ei olisi vielä juurikaan muuttunut. Vasta-

ukset jakaantuivat melko tasaisesti jokaisen vastausvaihtoehdon saadessa 17-23 pro-

senttia vastausten kokonaismäärästä, joka poikkeuksellisesti koostui 95 vastauksesta. 

 

Selittäviä tekijöitä ja muuttujia tämän väittämän ja kysymyksen muiden väittämien suh-

teen ilmeni tuloksia analysoitaessa sen verran paljon, että tulokset päätettiin esittää pel-

kästään yleisellä tasolla. Syvällisempi tarkastelu ei olisi välttämättä edes ollut mahdollista 

ilman tarkkaa tietoa siitä miksi kyseessä olevan väittämän vastausvaihtoehto oli valittu. 

Avoimeen vastaukseen ei tullut varteenotettavia vastauksia. (Taulukko 8.) 

 

Taulukko 8. Toimenkuvan muutos kirjanpitäjän yleisestä toimenkuvasta tutkinnon suo-

rittamisen jälkeen 

 Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Ei samaa eikä 

eri mieltä

Jokseenkin 

eri mieltä

Täysin eri 

mieltä

Yhteensä Keskiarvo

Työtehtäväni ovat haastavampia 39 35 25 6 4 109 2,1

Vastuuni on kasvanut 46 37 14 8 4 109 2,0

Työmääräni on kasvanut 42 35 19 9 4 109 2,1

Osa ajastani kuluu muiden kirjanpitäjien 

ohjaamiseen ja kouluttamiseen 47 31 18 6 7 109 2,0

Olen enemmän yhteydessä asiakkaisiin 26 24 39 13 7 109 2,6

Olen enemmän yhteydessä viranomaisiin 26 22 40 14 7 109 2,6

Muu, mikä? 4 0 9 0 0 13 2,4

Toimenkuvani ei ole vielä juurikaan muuttunut 19 17 22 16 21 95 3,0

Yhteensä 249 201 186 72 54 762  

 

Toisessa kysymyksessä hahmoteltiin KLT-kirjanpitäjälle olennaisia tietoja, taitoja ja 

ominaisuuksia. Selkeästi tärkein oli halu kehittyä ja kehittää itseään, josta täysin samaa 

mieltä oli yli 70 prosenttia vastaajista. Tämän jälkeen tärkeimmiksi koettiin kyky analy-

soida asiakasyrityksen liiketoimintaa laaja-alaisesti sekä hyvät vuorovaikutus- ja viestin-

tätaidot, joista täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli yli 84 prosenttia vastaajista. Tieto-

teknisen puolen hallintaa sekä sosiaalisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta pidettiin 

lähes yhtä tärkeinä. Hyvät myynti- ja konsultointitaidot sekä kyky käyttää työkielenä 

muutakin kuin suomea jakoivat mielipiteitä. Vähiten tärkeimmäksi koettiin IAS/IFRS-
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standardien hallinta, jonka tärkeydestä täysin tai jokseenkin eri mieltä oli noin 62 pro-

senttia vastaajista. (Taulukko 9.) 

 

Taulukko 9. KLT-kirjanpitäjälle olennaiset tiedot, taidot ja ominaisuudet 

 Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Ei samaa eikä 

eri mieltä

Jokseenkin 

eri mieltä

Täysin eri 

mieltä

Yhteensä Keskiarvo

IAS/IFRS-standardien hallinta 2 18 21 28 40 109 3,8

Sisäisen laskennan ja raportoinnin hallinta 10 57 14 21 7 109 2,6

Taloushallinnon tietoteknisen puolen hallinta 21 61 14 9 4 109 2,2

Osata analysoida asiakasyrityksen liiketoimintaa laaja-alaisesti 51 41 10 7 0 109 1,8

Hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot 48 51 6 2 2 109 1,7

Kyky käyttää työkielenä muutakin kuin suomen kieltä 11 33 32 18 15 109 2,9

Hyvät myynti- ja konsultointitaidot 16 36 33 15 9 109 2,7

Sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus 33 52 16 4 4 109 2,0

Halu kehittyä ja kehittää itseään 77 27 4 0 1 109 1,4

Yhteensä 269 376 150 104 82 981  

 

Kyselyn viimeisessä osiossa haluttiin selvittää tutkinnon suorittaneiden näkemyksiä 

taloushallintoalan tulevaisuudesta. Aluksi haluttiin taustatietomaisesti selvittää kuinka 

monen vastaajan tilitoimistossa on siirrytty sähköiseen taloushallintoon. Vastaus yllätti 

vaikka on selvää, että sähköinen taloushallinto on tulevaisuutta; 97,2 prosenttia vastaa-

jien tilitoimistoista tarjoaa sähköisen taloushallinnon palveluja. Kieltävästi vastanneet 

työskentelevät pienissä tilitoimistoissa. (Kuvio 5.) 

 

 

Kuvio 5. Sähköisen taloushallinnon palvelujen tarjoaminen vastaajien tilitoimistoissa 

(lukumäärä) 

 

Kysyttäessä miten jatkuva sähköistyminen tulee vaikuttamaan taloushallintoalaan, vas-

taajista lähes 90 prosenttia uskoo ulkoistamisen lisääntyvän selkeästi tai jonkin verran. 

Tiettyyn toimialaan erikoistuminen lisääntyy selkeästi 5,5 prosentin mielestä ja jonkin 

verran 45,9 prosentin mielestä. Vastaajista 92,7 prosenttia oli sitä mieltä, että asiakas-

neuvonta, konsultointi ja asiakaskohtaisesti räätälöidyt palvelut tulevat lisääntymään 

selkeästi tai jonkin verran. Vielä vahvemmin uskotaan monipuolisen palvelutarjonnan 
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ja reaaliaikaisen talousinformaation tarpeen kasvamiseen. Yli 96 prosenttia katsoi, että 

nämä tulevat lisääntymään selkeästi tai jonkin verran. 

 

Raportoinnin suhteen, asiakasraportoinnin uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa viran-

omaisraportointia enemmän. Lähes 36 prosenttia katsoo raportoinnin asiakkaille lisään-

tyvän selkeästi ja viranomaisraportoinnin kohdalla vastaava luku on hieman yli 31 pro-

senttia. Raportoinnin lisääntymiseen edes jonkin verran uskoo likipitäen 70 prosenttia 

vastaajista. Kirjanpitäjän vastuu omista asiakkaistaan tulee kasvamaan selkeästi hieman 

yli 31 prosentin mielestä ja jonkin verran hieman yli 43 prosentin mielestä. (Taulukko 

10.)  Kaikkein vähiten vastuun kasvamiseen uskotaan alle 10 hengen ja 25-49 hengen 

tilitoimistoissa (liite 6). 

 

Taulukko 10. Sähköistymisen vaikutus taloushallintoon 

 Lisääntyy 

selkeästi

Lisääntyy 

jonkin verran

Pysyy 

samana

Vähenee 

jonkin verran

Vähenee 

selkeästi

Yhteensä Keskiarvo

Ulkoistaminen 43 55 10 1 0 109 1,7

Erikoistuminen tiettyyn toimialaan 6 50 53 0 0 109 2,4

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt palvelut 45 56 7 1 0 109 1,7

Palvelutarjonnan monipuolistuminen 57 48 4 0 0 109 1,5

Asiakasneuvonta ja konsultointi 57 44 8 0 0 109 1,6

Reaaliaikaisen talousinformaation tarve 56 50 3 0 0 109 1,5

Raportointi asiakkaille 39 51 17 2 0 109 1,8

Raportointi viranomaisille 34 42 33 0 0 109 2,0

Kirjanpitäjän vastuu omista asiakkaistaan 34 47 26 2 0 109 2,0

Yhteensä 371 443 161 6 0 981  

 

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin miten kirjanpitäjän toimenkuva tulee muuttumaan tule-

vaisuudessa. Verosuunnittelun katsotaan lisääntyvän eniten ja selkeimmin, reilusti yli 

kolmannes katsoo sen lisääntyvän selkeästi. Täsmälleen sama vastaajamäärä uskoo ve-

rosuunnittelun lisääntyvän jonkin verran, ja tilitoimistokoon suhteen tarkasteltuna ve-

rosuunnittelun lisääntymiseen vähiten uskovia on 25-49 hengen tilitoimistoissa. Vastaa-

jista lähes 85 prosenttia näkee asiakkaan liiketoiminnan analysoinnin lisääntyvän edes 

jonkin verran ja vastaavasti raporttien ja tunnuslukujen tulkinnan hieman yli 80 pro-

senttia. ATK-asioissa neuvomisen edes jonkinlaiseen lisääntymiseen uskoo noin 72 

prosenttia vastanneista ja tilitoimistokoon puitteissa eniten lisääntymiseen uskotaan yli 

50 hengen tilitoimistoissa. Kansainvälisiin asioihin liittyvän neuvonnan ja etätyöskente-

lyn selkeään lisääntymiseen uskoo hieman alle 20 prosenttia vastaajista ja jonkinlaiseen 

lisääntymiseen hieman alle 45 prosenttia. Aivan odotetusti kansainvälisiin asioihin liit-
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tyvän neuvonnan kasvamiseen uskotaan eniten yli 49 hengen tilitoimistoissa ja vähiten 

alle 10 hengen tilitoimistoissa. Etätyöskentelyn lisääntymiseen uskotaan vähiten 25-49 

hengen tilitoimistoissa. (Taulukko 11, liite 6.) 

 

Taulukko 11. Kirjanpitäjän toimenkuvan muuttuminen tulevaisuudessa 

 Lisääntyy 

selkeästi

Lisääntyy 

jonkin verran

Pysyy samana Vähenee 

jonkin verran

Vähenee 

selkeästi

Yhteensä Keskiarvo

Asiakkaan liiketoiminnan analysointia 34 58 17 0 0 109 1,8

Verosuunnittelua 41 41 27 0 0 109 1,9

ATK-asioissa neuvomista 29 50 30 0 0 109 2,0

Raporttien ja tunnuslukujen tulkintaa 28 60 21 0 0 109 1,9

Kansainvälisiin asioihin liittyvää neuvontaa 19 46 41 1 2 109 2,3

Etätyöskentelyä 21 48 38 1 1 109 2,2

Yhteensä 172 303 174 2 3 654  

 

Viimeisessä kysymyksessä haluttiin selvittää miten tutkinnon suorittaneet näkevät erilai-

set, tutkinnon tulevaisuuteen liittyvät väittämät. Yksimielisimpiä oltiin siitä, että sähköi-

nen taloushallinto tulee näkymään tentissä jossakin muodossa ja tästä täysin tai jok-

seenkin samaa mieltä oli noin 84 prosenttia vastaajista. Vastaavasti noin 74 prosenttia 

vastaajista katsoi kansainvälistymisen merkityksen kasvavan tutkinnossa. Noin kaksi 

kolmesta vastaajasta oli edes jokseenkin samaa mieltä siitä, että KLT-tutkinnon arvos-

tus tulee nousemaan entisestään, että KLT-kirjanpitäjien osuus kaikista kirjanpitäjistä 

tulee kasvamaan huomattavasti ja että osaamisvaatimukset tentissä tulevat kasvamaan. 

(Taulukko 12.) Vertailtaessa tuloksia tilitoimiston koon ja tentin läpäisyvuoden suhteen, 

ainoa jokseenkin merkittävä havainto oli se, että kysyttäessä tutkinnon arvostuksen 

noususta täysin samaa mieltä olleista kaksi kolmesta oli läpäissyt tenttinsä ennen vuotta 

2000, keskimäärin vuonna 1997, mikä poikkeaa keskimääräisestä läpäisyvuodesta kuu-

della vuodella. 

 

Taulukko 12. Vastaajien näkemykset KLT-tutkinnon tulevaisuuteen liittyvistä väittä-

mistä 

Täysin samaa 

mieltä

Jokseenkin 

samaa mieltä

Ei samaa eikä 

eri mieltä

Jokseenkin 

eri mieltä

Täysin eri 

mieltä

Yhteensä Keskiarvo

Kansainvälistyminen tulee näkymään selvemmin tutkinnossa 11 70 25 2 1 109 2,2

Tutkinnon arvostus tulee kasvamaan entisestään 18 56 33 0 2 109 2,2

Tutkinnon suorittaneiden osuus kirjanpitäjistä tulee kasvamaan 

huomattavasti 14 53 38 3 1 109 2,3

Tentin osaamisvaatimukset tulevat kasvamaan 19 51 31 7 1 109 2,3

Tenttiin otetaan mukaan sähköisen taloushallinnon elementtejä 23 69 11 5 1 109 2,0

Yhteensä 85 299 138 17 6 545  
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4.3 Yhteenveto tuloksista 

Kyselyn tulokset käsiteltiin kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä ja vastaajien ko-

konaislukumäärä on 109 henkilöä ellei toisin ilmoiteta. Kyselyssä oli neljä erillistä osio-

ta, joista ensimmäisessä kartoitettiin taustatietoja. Vastaajien keski-ikä on noin 47 vuot-

ta ja suurin osa heistä työskentelee alle 25 hengen tilitoimistoissa. Koulutustaustaltaan 

reilusti yli puolet on merkonomeja ja hieman alle kolmannes tradenomeja. Tilitoimiston 

omistajina toimii 41 henkilöä, johto- tai esimiesasemassa 31 henkilöä ja/tai työntekijänä 

58 henkilöä. Lähes 80 prosenttia vastaajista toimii tilitoimistonsa vastuullisena kirjanpi-

täjänä. Suurimmalle osalle työkokemusta on kertynyt 20 vuotta tai enemmän, ja alle 

viiden vuoden työkokemus on noin kolmella prosentilla. KLT-kirjanpitovuosien suh-

teen vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti ja yli puolella on vähintään kymmenen 

vuoden kokemus KLT-kirjanpidosta. 

 

Kyselyn toisessa osiossa käsiteltiin KLT-tutkintoa ja sen eri osa-alueita. Selkeästi tär-

keimmäksi syyksi suorittaa tutkinto nousi itsensä ja ammattitaidon kehittämisen halu, ja 

tästä seuraavaksi tärkeimpiä syitä olivat vaativampiin tehtäviin siirtyminen ja työnanta-

jan kannustus. Lähes 80 prosenttia vastaajista läpäisi tentin ensi yrittämällä ja kenen-

kään kohdalla tentin läpäiseminen ei vaatinut neljättä yrityskertaa. Tentin keskimääräi-

nen läpäisyvuosi oli 2003. Hieman yli puolet käytti tenttiin valmistautuessaan hyödyk-

seen valmennuskurssia ja valtaosa heistä koki kurssin auttaneen joko huomattavasti tai 

ratkaisevasti tentin läpäisemisessä. Edellisvuosien KLT-tenttijulkaisuja käytti hyödyk-

seen lähes 80 prosenttia vastanneista, mutta niiden merkitystä tentin suhteen ei koettu 

läheskään yhtä hyödyllisenä kuin valmennuskurssin merkitystä. 

 

Yksimielisimpiä oltiin siitä, että tentti oli haastava ja että käytännön järjestelyt tentissä 

oli hoidettu hyvin. Eniten mielipiteitä jakoi se, että painotetaanko tentin tehtävissä oi-

keita asioita. Kysyttäessä avoimella kysymyksellä ohjeita tenttiin valmistautuvalle, vasta-

uksissa korostuivat hyvä valmistautuminen, tentin ajan rajallisuus ja ajankäyttö sekä 

henkiset ominaisuudet kuten hyvä paineensietokyky ja hermostumattomuus. Tärkeim-

miksi hyödyiksi KLT-tutkinnon suorittamisesta vastaajat näkivät ammattitaidon ja        

-identiteetin kohentumisen sekä arvostuksen nousun taloushallinnon ammattilaisena. 
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Vähiten tutkinnolla koettiin olleen vaikutusta palkkaukseen ja asiakkaiden tutkinnon 

huomioimiseen. 

 

Tutkinnon ylläpitoon liittyvien väittämien suhteen vastaajat olivat 80-prosenttisesti yk-

simielisiä. Pääsääntöisesti ylläpito koetaan vaivattomaksi, koulutusvaatimuksissa paino-

tetaan oikeita asioita, koulutuspäiviä on riittävästi, työtehtävävaatimukset eivät ole liian 

vaativia ja raportointiväli ei ole liian pitkä. Yli 90 prosenttia vastaajista oli käynyt Talo-

ushallintoliiton omissa KLT-ylläpitokoulutuksissa ja yli 70 prosenttia muiden tahojen 

järjestämissä ylläpitokoulutuksissa. Noin 17 prosenttiin rekrytoijat olivat ottaneet yhte-

yttä tutkinnon takia ja noin kolmannes vastaajista oli jo perustanut oman tilitoimiston. 

Tilitoimiston perustamista harkinneita oli toinen kolmannes, ja tässä kysymyksessä ko-

konaisvastaajamäärä oli poikkeuksellisesti 99 henkilöä, koska kysymykseen ei ollut pak-

ko vastata. 

 

Tutkinnon kehittämistarpeista avoimella kysymyksellä kysyttäessä valtaosa vastauksista 

koski tenttiä. Tentin tehtävien sisältöön haluttiin muutoksia, tentissä katsottiin paino-

tettavan liikaa nopeutta ja sähköistä taloushallintoa haluttiin hyödynnettävän myös ten-

tissä. Käytännön järjestelyt saivat kiitosta. KLT-osuuden viimeisessä kysymyksessä ky-

syttiin niin ikään avoimella kysymyksellä miten vastaajat näkevät tutkinnon edistävän 

heidän uriaan seuraavien 3-5 vuoden aikana. Tutkinnon edistävyyteen ei uskonut yli 40 

prosenttia vastaajista, joista yli 90 prosenttia oli tilitoimiston omistajia, korkean iän saa-

vuttaneita ja eläkkeelle jäämässä ja/tai KLT-kirjanpitoa oli takana jo vuosikymmeniä. 

Positiivisimmin tutkinnon edistävyyteen uskoivat alle 40-vuotiaat ja alle 10 vuoden 

KLT-kirjanpitokokemuksen omaavat vastaajat. Kaiken kaikkiaan tutkinnon katsottiin 

edistävän työnhakua, vahvistavan ammatillista osaamista sekä käytännössä että muiden 

silmissä, parantavan palkkausta ja mahdollistavan tilitoimiston johtamisen. 

 

Seuraava aihealue käsitteli toimenkuvan muutosta tutkinnon suorittamisen jälkeen. En-

sin haluttiin hahmotella miten toimenkuva on muuttunut verrattuna kirjanpitäjän ylei-

seen toimenkuvaan. Kysymyksen kohdalla huomattiin, että selittäviä tekijöitä ja muut-

tujia oli sen verran paljon, että tulokset päätettiin esittää pelkästään yleisellä tasolla. 

Suurimmat muutokset koettiin vastuun ja työmäärän kasvussa sekä työtehtävien haas-

tavuudessa ja siinä, että tutkinnon suorittamisen jälkeen osa vastaajan työajasta kuluu 
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muiden kirjanpitäjien ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin 

KLT-kirjanpitäjälle olennaisia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia. Tärkeimpinä koettiin 

itsensä kehittämisen halu, kyky analysoida asiakasyrityksen liiketoimintaa laaja-alaisesti 

sekä hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Selkeästi tarpeettomimmaksi koettiin 

IAS/IFRS-standardien hallinta. 

 

Kyselyn viimeisessä osiossa puitiin tutkinnon suorittaneiden näkemyksiä taloushallinto-

alan tulevaisuudesta. Aluksi selvitettiin, että noin 97 prosentissa vastaajien tilitoimistois-

sa on siirrytty sähköiseen taloushallintoon, jonka jälkeen kysyttiin sähköistymisen vai-

kutuksista taloushallintoalaan tulevaisuudessa. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä, että 

ulkoistaminen, asiakasneuvonta, konsultointi ja reaaliaikaisen talousinformaation tarve 

tulevat lisääntymään ja että palvelut tulevat olemaan asiakaskohtaisemmin räätälöityjä ja 

monipuolisempia. Vähiten uskottiin tiettyyn toimialaan erikoistumisen lisääntymiseen. 

Kysyttäessä toimenkuvan muutoksesta tulevaisuudessa, vastaajat uskoivat verosuunnit-

telun, asiakkaan liiketoiminnan analysoinnin sekä raporttien ja tunnuslukujen tulkinnan 

lisääntyvän eniten. Vähiten uskottiin etätyöskentelyn ja kansainvälisiin asioihin liittyvän 

neuvonnan lisääntymiseen. 

 

Viimeinen kysymys käsitteli KLT-tutkinnon tulevaisuutta ja siihen liittyen esitettiin eri-

laisia väittämiä. Eniten uskottiin siihen, että sähköinen taloushallinto tulee näkymään 

tentissä edes jossakin muodossa. Muiden väittämien kannatus ei paljoa poikennut eni-

ten kannatusta saaneesta ja toisiinsa vertailtuna kannatus oli lähestulkoon sama. Vastaa-

jat uskoivat, että tutkinnon arvostus, tentin osaamisvaatimukset ja KLT-kirjanpitäjien 

osuus kaikista kirjanpitäjistä tulevat kasvamaan ja että kansainvälistyminen tulee näky-

mään selvemmin tutkinnossa. 

 



 

 

45 

5 Pohdinta 

Tässä luvussa tullaan pohtimaan tuloksia tarkemmin ja vertaamaan niitä tutkimuksen 

teoriapohjaan sekä tekemään johtopäätöksiä tutkimusongelmien suhteen niihin vastaa-

miseksi.  Lisäksi pohditaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia sekä tulosten hyö-

dynnettävyyttä. Myös mahdolliset jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset tullaan esittä-

mään, ja luvun lopussa mietitään omaa kehittymistä opinnäytetyöprosessin aikana. 

 

5.1 Johtopäätökset 

Työn päätavoitteena oli selvittää KLT-tutkinnon suorittaneiden kokemuksia ja mielipi-

teitä tutkinnosta ja mitä tutkinto merkitsee heidän urilleen. Toissijaisena päätavoitteena 

oli peilata taloushallintoalan tulevaisuudennäkymiä KLT-kirjanpitäjien silmin. Tässä 

alaluvussa vastataan näiden tavoitteiden perusteella muodostettuihin tutkimusongel-

miin olennaisia tuloksia pohtimalla ja tarkastelemalla. 

 

Selkeästi yllättävin tulos tutkimuksessa oli vastaajien korkea keski-ikä, joka tuskin on 

todellisuudessa näin korkea kaikkien KLT-kirjapitäjien keskuudessa. Syinä tähän voi 

olla, että nuoremmilla kyselyn vastaanottajilla on kiireisempää töissä tai että heillä ei ole 

omasta mielestään samalla tavalla annettavaa tutkimukselle kuin kokeneemmilla KLT-

kirjanpitäjillä. Tai sitten saatekirje tai tutkimus saattoi jostain syystä vedota enemmän jo 

pitkän uran KLT-kirjanpitäjinä tehneisiin. Tulos vaikuttaa tutkimuksen yleistettävyy-

teen, alle 40-vuotiaiden kokemukset, näkemykset ja mielipiteet eivät ole tasavertaisesti 

edustettuina. Korkean keski-iän todenperäisyyttä ei voi todentaa, koska vertailupohjaa 

ei ole. 

 

Vastaushalukkuuteen tilitoimiston koon perusteella havaittiin sama trendi kuin kyselyyn 

vastaajia kerättäessä; isommissa tilitoimistoissa ei ollut samanlaista halukkuutta osallis-

tua tutkimukseen kuin alle 25 hengen tilitoimistoissa. Kyselyyn vastanneista noin 84 

prosenttia työskenteli alle 25 hengen tilitoimistoissa, mikä on hieman yläkanttiin verrat-

taessa Toimiala Onlinesta saatuihin lukuihin. Toimiala Onlinen tiedoissa oli havaittavis-

sa marginaalisia virheitä toimipaikka- ja yritystilastojen lukujen välillä. 
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Vastauksia saatiin kattavasti sekä tilitoimiston omistajilta, johtoasemassa olevilta että 

työntekijöiltä. Tuloksissa oli havaittavissa pientä epäselvyyttä, koska kaksi työntekijää 

oli ilmoittanut toimivansa myös sellaisessa asemassa, jonka luulisi olevan johtotasolla. 

Tuloksien kannalta tällä ei ole merkitystä, koska he edustavat alle kahta prosenttia kai-

kista vastaajista. Se, että lähes 80 prosenttia ilmoitti toimivansa vastuullisena kirjanpitä-

jänä, ei yllättänyt, koska tilitoimistolla tulee olla sellainen auktorisointia varten. 

 

Vastaajien työkokemus oli hyvin verrannollinen heidän keski-ikäänsä, mutta onneksi 

samaa ei voinut sanoa KLT-kirjanpitovuosista. Tuloksien yleistettävyyden kannalta oli 

erinomaista, että vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välille. 

 

Ensimmäisenä alaongelmana oli selvittää miten tutkinnon suorittaneet ovat kokeneet 

tutkinnon ja sen eri osa-alueet, ja tähän haettiin vastausta kyselyn KLT-tutkinto-

osuudessa. Vastaukset olivat useimmiten samansuuntaisia, positiivissävytteisiä ja linkit-

tyivät hyvin teoriaan. Ensimmäinen selkeä ero teoriaan tuli tenttimismääristä kysyttäes-

sä; keskimäärin hieman alle puolet tenttijöistä läpäisee tentin vuosittain, mutta tuloksis-

sa tentin ensimmäisellä kerralla läpäisseitä oli lähes neljä viidestä. Tentti oli kuitenkin 

koettu haastavaksi, mutta ennakko-odotuksien mukaiseksi. Tuloksissa korostui useam-

massakin kohdassa hyvä valmistautuminen, joka on loogisin selitys erolle. Epätodennä-

köisempi syy erolle on se, että useimmat kirjanpitäjät eivät yritä tenttiä uudestaan. To-

dennäköisesti kyseessä on näiden kahden syyn yhteisvaikutus.  

 

Tentin tehtävien painotuksista ei kysytty tarpeeksi tarkasti, jotta teorian ja tulosten välil-

le voisi vetää merkityksellisiä johtopäätöksiä. Jos kuitenkin halutaan yrittää tehdä jon-

kinlaisia johtopäätöksiä, niin ainoa voisi olla se, että tentissä on tällä hetkellä painotettu 

liikaa IFRS-raportointia, koska sen hallintaa ei selkeästi koeta KLT-kirjanpitäjälle olen-

naisena. Tämän suhteen pitää myös huomioida se, että isompien tilitoimistojen mielipi-

de ei näy tuloksissa. 

 

Väittämään, joka koski palkan paranemista KLT-kirjanpitäjänä, laitettiin tarkoituksella 

huomattavasti-sana, koska pienimmät palkankorotukset haluttiin minimoida pois. Pro-

senttiosuuksien tai summien kysyminen olisi ollut karkeaa, joten asiasta kysyttäessä 
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päädyttiin edellä mainittuun ratkaisuun. Tuloksista voi kuitenkin päätellä palkkauksen 

pääsääntöisesti parantuneen. 

 

Teorian valossa tutkinnon kehittämistarpeista ei saatu juurikaan uutta tietoa. Tenttiin 

haluttiin muutosta tehtävien sisällön ja rajallisen ajan suhteen. Lisäksi tenttiä haluttiin 

nykyaikaistaa sisällyttämällä siihen sähköisen taloushallinnon elementtejä, jonka myös 

koettiin tapahtuvan tulevaisuudessa, kun asiasta kysyttiin kyselylomakkeen lopussa. 

Tutkinnon uran edistävyyden negatiivissävytteisyys ei yllättänyt korkean keski-iän ja 

muiden tuloksissa eriteltyjen syiden takia. Tähän kysymykseen olisi kaivattu lisää vasta-

uksia uransa alkutaipaleella olevilta KLT-kirjanpitäjiltä, mutta heidän osuutensa vastan-

neista oli mikä oli. Tutkimuksen tulosten perusteella KLT-tutkinto ja sen eri osa-alueet 

on koettu positiivisesti edellä mainituista asioista huolimatta. 

 

Toisena alaongelmana oli selvittää toimenkuvan muutosta tutkinnon suorittamisen jäl-

keen. Kyselylomakkeen tuloksia analysoitaessa huomattiin, että uran aikana tapahtunei-

ta muutoksia on todella vaikeaa tai jopa mahdotonta analysoida muuten kuin yleisellä 

tasolla. Tämä olikin määrällisen tutkimuksen heikkous, taustalla olevia syitä ei pysty 

selvittämään samalla tavalla kuin laadullisessa tutkimuksessa. Tulokset kuitenkin tukivat 

toimenkuvaan liittyvää teoriaa, ja ainoa hieman yllättävä vastaus oli miten epäolennai-

sena IAS/IFRS-standardien hallintaa pidetään. Tähän todennäköisimpänä selityksenä 

lienee, että pääsääntöisesti julkisesti noteerattujen yhtiöiden ja muiden IFRS-

raportoinnin piirissä olevien kirjanpito hoidetaan joko isoissa tilitoimistoissa tai itsenäi-

sesti. Tätä tulosta lukuun ottamatta toimenkuvan voi katsoa muuttuneen teoriaperustan 

ennustamalla tavalla. 

 

Viimeisessä alaongelmassa haettiin vastausta siihen, miten sähköistyminen tulee vaikut-

tamaan alan ja tutkinnon tulevaisuuteen. Tämänkin osuuden tulokset tukivat hyvin teo-

riaa, ainoastaan tiettyyn toimialaan erikoistumista ei koettu yhtä todennäköisenä kuin 

teoria antaa olettaa. Kansainvälisiin asioihin liittyvän neuvonnan katsotaan lisääntyvän, 

mutta tästä ei voi vetää suoria johtopäätöksiä IFRS-raportoinnin suhteen.  

 

Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää miten tutkinnon suorittaneet ovat kokeneet 

tutkinnon, mitä tutkinto merkitsee heidän urilleen ja millaisena alan tulevaisuus näyttää 
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heidän silmissään. Alaongelmiin saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että 

tutkintoon ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä muutamaa kehittämiskohdetta lukuun ot-

tamatta ja että tutkinnolla on selkeitä, positiivisia vaikutuksia uran kannalta. Tulevai-

suudessa tutkinnon merkitys taloushallintoalalla tulee todennäköisesti korostumaan 

entisestään, kun ottaa huomioon miten taloushallintoalan nähdään kehittyvän. 

 

Tutkimuksen voi katsoa onnistuneen, koska kaikkiin asetettuihin tutkimusongelmiin 

saatiin vastaukset ja näin ollen tavoitteet saavutettiin. Onnistumiseen liittyen tutkimuk-

sen luotettavuutta pohditaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

5.2 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Jokaisessa tutkimuksessa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta, ja 

määrällisessä tutkimuksessa luotettavuuden käsitteitä ovat validiteetti ja reliabiliteetti. 

Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata 

tutkimuksessa mitattavaa asiaa ja sitä että ollaan tutkimassa sitä, mitä on tarkoituskin 

tutkia. Validiteetti jaetaan usein ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validitee-

tilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä ja sisäisellä validiteetilla tutkimuksen omaa 

luotettavuutta. Jälkimmäiseen liittyen on hyvä tarkastella teorian ja käsitteiden oikeelli-

suutta sekä mittarin pätevyyttä ja mittaako se tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 231; Metsämuuronen 2000, 41; Vehkalahti 2008, 40.) 

 

Ulkoiseen validiteetin kannalta otannassa päädyttiin ositettuun otantaan, koska Talous-

hallintoliiton tilitoimistohaun ainoa rajausmahdollisuus oli tilitoimiston koon mukaan ja 

koska haluttiin, että tutkimuksen jokainen kokoluokka olisi varmasti edustettuna. Muita 

rajauksia otannan suhteen ei tehty, poislukien automaattisesti tuleva rajaus tilitoimistoi-

hin, koska tutkimuksesta haluttiin mahdollisimman kattava ja yleistettävä. Vastaajien 

kuuluvuus perusjoukkoon, 2 744 KLT-kirjanpitäjään, tarkastettiin Taloushallintoliiton 

omasta rekisteristä ja epäselvät tapaukset jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Ulkoisen 

pätevyyden kannalta tuloksista on huomioitava vastaajien korkeahko keski-ikä, 47 vuot-

ta, joka tuskin on näin korkea perusjoukossa. 
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Sisäistä validiteettia tarkasteltaessa, suurin kompastuskivi lienee teorian valinta. KLT-

tutkinto-osuuden teorian valinta oli selkeää ja helppoa, mutta toisen teoriaosuuden si-

sällön valitseminen oli haasteellista. Aiheesta ei ole aikaisempia tutkimuksia ja lopulta 

teoriaosuus painottui kirjanpidon historiaan ja tulevaisuuteen sekä kirjanpitäjän toi-

menkuvan ja sähköisen taloushallinnon kehitykseen. Tutkimuksen ongelmien, kyselyn 

sisällön ja taloushallintoalalla vallitsevien kehityssuuntien perusteella pidän teoriavalin-

tojani perusteltuina. 

 

Mittarin eli kyselylomakkeen suunnittelemiseen ja hiomiseen käytettiin runsaasti aikaa 

ja apua saatiin metodipajan vetäjältä. Kyselylomake oli tarkoitus esitestata yhdellä tai 

useammalla KLT-kirjanpitäjällä ja jälkikäteen tehdä muutama haastattelu tukemaan 

saatuja tuloksia, mutta opinnäytetyön aikataulu ja lopullinen deadline pakottivat luo-

pumaan näistä vaiheista. Näin jälkikäteen ajateltuna ja perfektionistina esitestauksen 

puuttumista voisi pitää kardinaalivirheenä, mutta tuloksia analysoitaessa kysymysten 

väärinymmärtämistä tai virheitä ei juurikaan havaittu. 

 

Kysymyksessä kahdeksan, avoimella vastausvaihtoehdolla huomattiin olennaisen vaih-

toehdon puuttuminen ja kysymyksessä 19 havaittiin, että osa vastaajista käsitti tutkin-

non tarkoittavan pelkästään tenttiä. Vaikuttavina tekijöinä tähän voivat olla, että en-

simmäisenä kommentointivaihtoehtona on juuri tentti ja että KLT-tentin läpäisseistä 

yleisesti ottaen uutisoidaan tutkinnon suorittaneina. Osa vastauksista antoi aihetta tar-

kistaa KLT-kirjan voimassaolon uudestaan ja näin myös tehtiin. Muut virheet olivat 

muotoseikallisia ja sellaisia, että tuloksiin niillä ei ollut vaikutusta. Lähes kaikkiin kysely-

lomakkeen kohtiin vastaaminen oli pakollista, mutta tämän suhteen ei ollut havaittavis-

sa turhautumista tuloksia analysoitaessa. 

 

Kyselyyn saatiin valittua opinnäytetyön tavoitteiden ja tutkimusongelmien kannalta 

olennaiset kysymykset, ja käsitteet olivat sellaisia, että ne ovat varmasti jokaiselle KLT-

kirjanpitäjälle tuttuja. Kyselyyn vastasi 109 henkilöä ja vastausprosentti oli noin 36 pro-

senttia, mikä on todella hyvin. Vastausprosentin maksimoimiseksi kyselyn toimivuu-

teen, selkeyteen ja johdonmukaisuuteen sekä saatekirjeisiin panostettiin. Ajankohdalli-

sesti kysely lähetettiin vuoden kiireisimpään tilinpäätösaikaan, mutta tämä huomioitiin 

saatekirjeessä, mikä todennäköisesti vaikutti vastausprosenttiin. Kun vastausaikaa oli 
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viikko jäljellä ja tuli aika tehdä muistutuskirje, vastauksia oli tullut 68 kappaletta ja mo-

tivaatio kirjeen tekemiseen ei ollut kovinkaan mairitteleva. Vähäisellä panostuksella 

muistutuskirje kuitenkin saatiin lähtemään ja näin jälkikäteen voi vain olla kiitollinen 

sen lähettämisestä. 

 

Webropol-kysely- ja tiedonkeruusovellus ja Excel-ohjelma olivat riittäviä tutkimusai-

neiston analysoimiseen. Valmiit ohjelmat vähentävät virheiden määrää ja lisäävät tulos-

ten luotettavuutta. Käytetyssä sovelluksessa ja ohjelmassa ei havaittu virheitä käytössä, 

tuloksissa tai tulosten siirrossa Excel-tiedostoihin. 

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen tai mittauk-

sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Mittauksen reliabiliteetti on sitä korkeam-

pi, mitä vähemmän mittauksessa on virheitä, ja reliaabelius voidaan todentaa monella 

eri tavalla. Tulokset ovat reliaabeleja, jos kaksi arvioijaa päätyy samoihin tuloksiin tai jos 

eri tutkimuskerroilla saman henkilön tutkimisesta saadaan samat tulokset. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 231; Vehkalahti 2008, 41.) 

 

Mietittäessä reliabiliteettia tämän tutkimuksen kannalta, voidaan pohtia miten muuttu-

mattomina mielipiteet, arvot ja asenteet pysyvät vuosien saatossa, kun taloushallintoala 

ja KLT-tutkinto kehittyvät. Vertailupohjaksikaan ei saa aikaisempia samalla tavalla to-

teutettuja tutkimuksia, koska niitä ei ole.  

 

5.3 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotukset 

Ainoaksi jatkotutkimusaiheeksi keksittiin samanlaisen tutkimuksen tekeminen esimer-

kiksi 5-10 vuoden kuluttua, jotta nähtäisiin mitä muutoksia KLT-kirjanpitäjien mielipi-

teissä on tapahtunut ja miten tutkinto on kehittynyt taloushallintoalan muuttuessa. Toi-

saalta olisi myös mielenkiintoista nähdä tulisiko tuloksiin merkittäviä muutoksia, jos 

uransa alkutaipaleilla olevat KLT-kirjanpitäjät olisivat paremmin edustettuina vastaajis-

sa ja tutkimus toteutettaisiin uudestaan korkeintaan puolentoista vuoden sisällä. Vastaa-

jien ikien selvittäminen ennen kyselyn lähettämistä olisi mahdollista ainoastaan Talous-

hallintoliiton toimeksiantona ja tiedoilla, jos edes silloinkaan. Toimeksiantona toteutet-
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tuna kyselyn perusjoukkona olisivat kaikki KLT-kirjanpitäjät, jos kysely lähetettäisiin 

KLT-uutiskirjeen mukana. 

 

Kehittämiskohteeksi saatujen tulosten perusteella voitaisiin nostaa KLT-tentti. Talous-

hallintoliitto voisi tehdä tentistä kyselyn esimerkiksi vuonna 2009 tai sen jälkeen tentin 

läpäisseille ja pohtia tentin mahdollista kehittämistä näiden tulosten valossa.  

 

5.4 Opinnäytetyöprosessi ja oma oppiminen 

Näin jälkikäteen ajateltuna opinnäytetyöprosessi ei ollut mitenkään liian vaativa, opin-

näytetyö vain vaatii hyvän aikataulutuksen ja siinä pysymisen edistyäkseen. Aikataulu-

tukseni ei ollut kovinkaan tarkka ja tämä kostautui siinä, että kyselylomakkeen testaus ja 

suunnitellut, kyselylomaketta tukevat, haastattelut jäivät tekemättä, koska opinnäyte-

työn deadline alkoi lähestyä uhkaavasti. Toisaalta tutkimuksesta olisi haastattelujen 

kanssa tullut liian laaja, jo nyt ollaan aivan suositellun maksimisivumäärän rajalla. Myös 

uskonpuute tähän itse keksimääni aiheeseen vaikutti aikataulutuksen pettämiseen, ja 

aloin todella uskoa aiheen kelpoisuuteen vasta kyselyn tulokset saatuani. Ja nyt tiedän, 

että pystyn näinkin ison työn kokonaisvaltaiseen suunnittelemiseen, analysoimiseen ja 

kirjoittamiseen. 

 

Taloushallintoliittoon otin yhteyttä liian myöhään ja tämän takia opinnäytetyön tekemi-

sessä ei käytetty heidän resurssejaan, vaikka auttamishaluja heillä olikin. Muita tekemiä-

ni ratkaisuja ja virheitä olen pohtinut tutkimuksen luotettavuutta käsittelevässä alalu-

vussa. 

 

Minulle tuli yllätyksenä miten mielenkiintoista tulosten analysoiminen ja pohdinta oli-

vat, jolloin kirjoittaminen olikin suoraan sanoen lennokasta. Suurimman osan opinnäy-

tetyöni tekstistä kirjoitin viimeisen kolmen viikon mittaisen loppukirin aikana. Pitkät 

päivät palkitsivat onnistumisen tunteella ja motivoivat ylläpitämään tahtia. Välillä Exce-

liin tuotujen, mittavien tietojen analysointi taulukkomuodossa oli haastavaa, mutta 

huomasin kehittyväni siinä nopeasti. Teorian ja käytännön kautta tällaisen määrällisen 

tutkimuksen tekeminen kirkastui minulle ja koulussa oppi oli jo mennyt sen verran hy-
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vin perille, että Excelin käytössä taikka raportin kirjoittamisessa ei ollut suurempia vai-

keuksia. 

 

Kiitokset haluan antaa opinnäytetyön ohjaajalleni sekä metodipajojen vetäjille, jotka 

auttoivat minua opinnäytetyöni tekemisessä. 

 

 

 



 

 

53 

Lähteet 

Ahvenniemi, J. 2011. KLT:n rooli kasvaa ja kehittyy. Tilisanomat. Luettavissa: 

http://www.tilisanomat.fi/node/750. Luettu: 19.2.2014. 

 

Ahvenniemi, J. 2014. Uusi taloushallinto 2025. Tilisanomat. Luettavissa: 

http://www.tilisanomat.fi/node/2165. Luettu: 5.2.2014. 

 

Apsis 2014. Miten teen houkuttelevan kutsun? Luettavissa: 

http://www.apsisfinland.fi/artikkelit-ja-referenssit/markkinointi/miten-teen-

houkuttelevan-kutsun.aspx. Luettu: 10.3.2014. 

 

Euroopan Unioni 2010. Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS). Luettavissa: 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/fina

ncial_services_general_framework/l26040_fi.htm. Luettu: 27.11.2013. 

 

Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Edita Prima Oy. Helsin-

ki. 

 

Helanto, L., Kaisaniemi, T., Koskinen, K., Kuntola K. & Siivola, M. 2013. Taloushal-

linto. Nyt. ProCountor International Oy. Espoo. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. 

 

Holopainen, M. & Pulkkinen P. 2008. Tilastolliset menetelmät. 5. uudistettu painos. 

WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki. 

 

Jokinen, J. 2012. Taloushallinnon alalla on imua. Tilisanomat. Luettavissa: 

http://www.tilisanomat.fi/content/taloushallinnon-alalla-imua. Luettu: 30.1.2014. 

 



 

 

54 

Jyväskylän yliopisto 2014. Määrällinen tutkimus. Luettavissa: 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrat

egiat/maarallinen-tutkimus. Luettu: 9.3.2014. 

 

Kinnunen, H. 2012. Kirjanpitäjien muutosmatka on alkanut. Luettavissa: 

http://www.tuloslaskelma.fi/fi/kirjanpit%C3%A4jien-muutosmatka-alkanut. Luettu: 

5.2.2014. 

 

Kirjanpitäjäksi? 2013. Tilitoimiston historia. Luettavissa: 

http://kirjanpitajaksi.fi/tilitoimiston-historia/. Luettu: 29.11.2013. 

 

Kirjanpitäjäksi? 2014. Miksi kirjanpitäjäksi? Luettavissa: 

http://kirjanpitajaksi.fi/miksikirjanpitajaksi/.  Luettu: 29.1.2014. 

 

Lahti, S. & Salminen, T. 2008. Kohti digitaalista taloushallintoa. WSOYpro. Helsinki. 

 

Metsämuuronen, J. 2000. Metodologian perusteet ihmistieteissä. International Methelp 

Ky. Helsinki. 

 

Metsä-Tokila, T. 2011. Taloushallinnon palvelut. Toimialaraportti 1/2011 19.10.2011. 

Työ- ja elinkeinoministeriö. Luettavissa: 

http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1326/Taloushallinnon_palvelut_2011_web.pd

f. Luettu: 24.11.2013. 

 

Mäkinen L. & Vuorio, B. 2002. Taloushallinnon nettivallankumous. Kauppakaari. Hel-

sinki. 

 

Mäkiniemi, O. 2011. KLT-tutkinto edellyttää jatkuvaa oppimista. Tilisanomat. Luetta-

vissa: http://www.tilisanomat.fi/content/klt-tutkinto-edellytt%C3%A4%C3%A4-

jatkuvaa-oppimista#boxi0. Luettu: 5.2.2014. 

 



 

 

55 

PSK-Aikuisopisto 2010. Kirjallisuusluettelo, KLT -tutkinto 2010. Luettavissa: 

http://www.psk.fi/dokumentit/esite/2010/kirjallisuusluettelo-klt-tutkinto-2010.pdf. 

Luettu: 19.2.2014. 

 

PSK-Aikuisopisto 2013a. KLT -tutkintoon valmistava koulutus. Luettavissa: 

http://www.psk.fi/koulutushaku/taloushallinto/klt-tutkintoon-valmentava-koulutus-

2.html. Luettu: 18.11.2013. 

 

PSK-Aikuisopisto 2013b. KLT -ylläpitokoulutus. Luettavissa: 

http://www.psk.fi/koulutushaku/taloushallinto/klt-yllapitokoulutus-2.html. Luettu: 

19.11.2013. 

 

SLK Instituutti 2014a. Arvosanat KLT -tutkintoa varten tentteinä. Luettavissa: 

http://www.slkinstituutti.fi/koulutus/talous/koulutus/arvosanat-klt-tutkintoa-varten. 

Luettu: 19.2.2014. 

 

SLK Instituutti 2014b. Valmennus KLT -tutkintoon. Luettavissa: 

http://www.slkinstituutti.fi/koulutus/talous/koulutus/valmennus-klt-tutkintoon. Lu-

ettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014a. KLT-tutkinto. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-tutkinto/. Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014b. KLT-tutkinnon suoritti 100 henkilöä. Tiedote. 

Luettavissa: http://www.taloushallintoliitto.fi/media/tiedotteet/klt-tutkinnon-suoritti-

100-henki/. Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014c. 69 suoritti KLT-tutkinnon. Tiedote. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/media/tiedotteet/69-suoritti-klt-tutkinnon/. Luettu: 

19.2.2014. 

 



 

 

56 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014d. Taloushallintoliitto lyhyesti. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/taloushallintoliitto/taloushallintoliitto_lyhyesti/. Lu-

ettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014e. TAL-laatu. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/taloushallintoliitto/tal-laatu/. Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014f. Auktorisoiduksi jäseneksi. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/liity-jaseneksi/auktorisoiduksi-jaseneksi/. Luettu: 

19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014g. Auktorisoitua uskottavuutta taloushallintoon. 

Luettavissa: http://www.taloushallintoliitto.fi/taloushallintoliitto/taloushallintoliiton-

jasen/. Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014h. Tili-instituuttisäätiö vastaa tutkinnosta. Luetta-

vissa: http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/tili-instituuttisaatio-vastaa-tu/. Luettu: 

19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014i. Tili-instituuttisäätiö. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/taloushallintoliitto/taloushallintoliitto_lyhyesti/hallit

us_ja_toimielimet/tili-instituuttisaatio/. Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014j. Hyväksymisvaatimukset. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-tutkinto/hyvaksymisvaatimukset/. Luettu: 

19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014k. Vuoden 2014 haku. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-tutkinto/vuoden-2014-haku/. Luettu: 

19.2.2014. 

 



 

 

57 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014l. Kirjallisuusluettelo. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-tutkinto/kirjallisuusluettelo/. Luettu: 

19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014m. KLT -tenttijulkaisun tilauslomake. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-tutkinto/klt-tenttijulkaisun_tilauslomake/. 

Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014n. Tietoa tenttitilaisuudesta. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-tutkinto/tietoa-tenttitilaisuudesta/. Luettu: 

19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014o. Yleisimmät kysymykset tentistä. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-tutkinto/yleisimmat_kysymykset_tentista/. 

Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014p. Miten KLT pidetään voimassa. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-yllapito/. Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014q. KLT -raportointi. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-yllapito/klt-raportointi/. Luettu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014r. KLT -ylläpitokoulutus. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/klt/klt-yllapito/klt-yllapitokoulutus/. Luettu: 

19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014s. KLT -ylläpitokoulutus, varsinaiset koulutukset. 

Luettavissa: http://koulutus.taloushallintoliitto.fi/koulutus/klt-yllapitokoulutus. Luet-

tu: 19.2.2014. 

 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014t. Tilitoimistofaktaa. Luettavissa: 

http://www.taloushallintoliitto.fi/media/tilitoimistofaktaa2/. Luettu: 19.2.2014. 

 



 

 

58 

Suomen Taloushallintoliitto ry 2014u. 109 uutta KLT-kirjanpitäjää valmistui. Tiedote. 

Luettavissa: http://www.taloushallintoliitto.fi/?x1745=1618549. Luettu: 26.2.2014. 

 

Suomen Yrittäjät 2013. Sähköinen taloushallinto. Luettavissa: 

http://www.yrittajat.fi/fi-

FI/verotjarahat/taloushallinto/sahkoinentaloushallinto/#mitaon. Luettu: 24.11.2013. 

 

Tilastokeskus 2014. Yritysten henkilöstö väheni ja liikevaihto kasvoi vuonna 2012. Jul-

kistus. Luettavissa: http://www.tilastokeskus.fi/til/syr/2012/syr_2012_2013-11-

28_tie_001_fi.html. Luettu: 20.3.2014. 

 

Toimiala Online 2014. Työ- ja elinkeino ministeriön ylläpitämä tilastointijärjestelmä. 

Käytettävissä:  http://www2.toimialaonline.fi/. Käytetty: 20.3.2014. 

 

Tomperi, S. 2008. Käytännön kirjanpito. 14.-17. painos. Edita Prima Oy. Helsinki. 

 

Turun ammattikorkeakoulu 2014. KLT -tutkintoon valmentava koulutus. Luettavissa: 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2014/03/04/klt_2014.pdf. Luettu: 

19.2.2014. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a. Kirjanpitäjä. Luettavissa: 

http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/318_ammatti. Luettu: 29.1.2014. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b. Taloushallinto. Luettavissa: 

http://www.ammattinetti.fi/ammattialat/detail/6d91ff7ac0315a8d0144dd9038a77bb1. 

Luettu: 29.1.2014. 

 

Valtionkonttori 2013. Mitä on sisäinen laskenta? Luettavissa: 

http://www.valtiokonttori.fi/fi-

FI/Virastoille_ja_laitoksille/Taloushallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Mita_on

_sisainen_laskenta%2847704%29. Luettu: 24.11.2013. 

 



 

 

59 

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry 2014. KLT-tutkinnon suoritti 100 henkilöä. Artikkeli. 

Luettavissa: http://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/7996. Luettu: 19.2.2014. 

 

Vehkalahti, K. 2008. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Kustannusosakeyhtiö 

Tammi. Helsinki. 

 

Virtanen, A. 2007. Kauppamiehen käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon. Kirjanpi-

don historia Suomessa 1862-2005. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta. Jy-

väskylä. 

 

Yritystutkimusneuvottelukunta ry 2006. IFRS-tilinpäätöksen keskeiset periaatteet-opas. 

Luettavissa: http://yritystutkimusry.fi/wp-

content/uploads/2014/02/julkaisuIFRS08062006.pdf. Luettu: 27.11.2013. 



 

 

60 

Liitteet 

Liite 1. Osallistumispyyntö isoille tilitoimistoille 

Hei! 

 

Olen ulkoiseen laskentatoimeen erikoistunut opiskelija Haaga-Helia ammatti-

korkeakoulusta ja teen opinnäytetyötäni KLT-tutkinnosta. Tavoitteenani on 

selvittää tutkinnon suorittaneiden kokemuksia ja näkemyksiä tutkinnosta ja sen 

merkityksestä heidän uriensa kannalta. Kysely tulee käsittelemään itse tutkin-

toa, toimenkuvan muutosta tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä alan tulevai-

suutta. Vastauksia haetaan muun muassa kysymyksiin: Mikä motivoi alun perin 

hakemaan tutkintoon? Miten tutkintoa voisi kehittää? Mitkä tiedot/taidot ovat 

olennaisia KLT-kirjanpitäjälle? Miten taloushallinnon jatkuva sähköistyminen 

tulee vaikuttamaan alaan? 

 

Toivoisin, että alkuvuoden kiireistä huolimatta tilitoimistonne olisi halukas 

osallistumaan tutkimukseen. Kyselytutkimus tullaan toteuttamaan web-

kyselynä ja kyselyn täyttäminen veisi korkeintaan kymmenen minuuttia. Teiltä 

tarvitsisin toimistonne/toimistojenne tutkinnon suorittaneiden sähköpostiosoit-

teet, joihin lähettäisin vastauslinkin. Vastaukset tullaan käsittelemään anonyy-

misti eikä tietoja tulla käyttämään muuhun kuin tähän tutkimukseen. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Mika Ahvonen 

Liiketalouden opiskelija 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
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Liite 2. Saatekirje isoille tilitoimistoille 

Hei! 

 

Olen ulkoiseen laskentatoimeen erikoistunut opiskelija Haaga-Helia ammatti-

korkeakoulusta ja teen opinnäytetyötäni KLT-tutkinnosta. Tavoitteenani on 

selvittää tutkinnon suorittaneiden kokemuksia ja näkemyksiä tutkinnosta ja sen 

merkityksestä heidän uriensa kannalta. Kysely tulee käsittelemään itse tutkin-

toa, toimenkuvan muutosta tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä alan tulevai-

suutta. Vastauksia haetaan muun muassa kysymyksiin: Mikä motivoi alun perin 

hakemaan tutkintoon? Miten tutkintoa voisi kehittää? Mitkä tiedot/taidot ovat 

olennaisia KLT-kirjanpitäjälle? Miten taloushallinnon jatkuva sähköistyminen 

tulee vaikuttamaan alaan? 

 

Tutkimuksesta hyötyisivät etenkin opiskelijat sekä Taloushallintoliitto, joka 

saisi uudenlaista informaatiota hyödynnettäväkseen. 

 

Toivoisin, että alkuvuoden kiireistä huolimatta olisit halukas osallistumaan tut-

kimukseen. Kysely ei vaadi ennakkovalmistautumista ja vastaaminen vie kor-

keintaan kymmenen minuuttia. Sähköpostiosoitteesi olen saanut  

  , jolta kysyin halukkuudesta osallistua tutkimukseeni. 

 

Kyselyyn pääsee alla olevasta linkistä. Otathan huomioon, että kyselyn voi avata 

vain kerran. Vastaukset käsitellään anonyymisti eikä tietoja tulla käyttämään 

muuhun kuin tähän tutkimukseen. Pyydän sinua vastaamaan kyselyyn 5.3.2014 

mennessä. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Mika Ahvonen 

Liiketalouden opiskelija 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
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Liite 3. Yleinen saatekirje 

Hei! 

 

Olen ulkoiseen laskentatoimeen erikoistunut opiskelija Haaga-Helia ammatti-

korkeakoulusta ja teen opinnäytetyötäni KLT-tutkinnosta. Tavoitteenani on 

selvittää tutkinnon suorittaneiden kokemuksia ja näkemyksiä tutkinnosta ja sen 

merkityksestä heidän uriensa kannalta. Kysely tulee käsittelemään itse tutkin-

toa, toimenkuvan muutosta tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä alan tulevai-

suutta. Vastauksia haetaan muun muassa kysymyksiin: Mikä motivoi alun perin 

hakemaan tutkintoon? Miten tutkintoa voisi kehittää? Mitkä tiedot/taidot ovat 

olennaisia KLT-kirjanpitäjälle? Miten taloushallinnon jatkuva sähköistyminen 

tulee vaikuttamaan alaan? 

 

Tutkimuksesta hyötyisivät etenkin opiskelijat sekä Taloushallintoliitto, joka 

saisi uudenlaista informaatiota hyödynnettäväkseen. 

 

Toivoisin, että alkuvuoden kiireistä huolimatta olisit halukas osallistumaan tut-

kimukseen. Kysely ei vaadi ennakkovalmistautumista ja vastaaminen vie kor-

keintaan kymmenen minuuttia. 

 

Kyselyyn pääsee alla olevasta linkistä. Otathan huomioon, että kyselyn voi avata 

vain kerran. Vastaukset käsitellään anonyymisti eikä tietoja tulla käyttämään 

muuhun kuin tähän tutkimukseen. Pyydän sinua vastaamaan kyselyyn 5.3.2014 

mennessä. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Mika Ahvonen 

Liiketalouden opiskelija 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
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Liite 4. Muistutuskirje 

Hei! 

Sait 17.2. linkin kyselyyn, joka koskee KLT-tutkintoa. Vastausaikaa on vielä 

noin viikko eli 5.3.2014 saakka. Kiitos jo etukäteen ajastasi! 

 

Alkuperäinen viestini ja linkki kyselyyn löytyvät alta. 

 

”Hei! 

 

Olen ulkoiseen laskentatoimeen erikoistunut opiskelija Haaga-Helia ammatti-

korkeakoulusta ja teen opinnäytetyötäni KLT-tutkinnosta. Tavoitteenani on 

selvittää tutkinnon suorittaneiden kokemuksia ja näkemyksiä tutkinnosta ja sen 

merkityksestä heidän uriensa kannalta. Kysely tulee käsittelemään itse tutkin-

toa, toimenkuvan muutosta tutkinnon suorittamisen jälkeen sekä alan tulevai-

suutta. Vastauksia haetaan muun muassa kysymyksiin: Mikä motivoi alun perin 

hakemaan tutkintoon? Miten tutkintoa voisi kehittää? Mitkä tiedot/taidot ovat 

olennaisia KLT-kirjanpitäjälle? Miten taloushallinnon jatkuva sähköistyminen 

tulee vaikuttamaan alaan? 

 

Tutkimuksesta hyötyisivät etenkin opiskelijat sekä Taloushallintoliitto, joka 

saisi uudenlaista informaatiota hyödynnettäväkseen. 

 

Toivoisin, että alkuvuoden kiireistä huolimatta olisit halukas osallistumaan tut-

kimukseen. Kysely ei vaadi ennakkovalmistautumista ja vastaaminen vie kor-

keintaan kymmenen minuuttia. 

 

Kyselyyn pääsee alla olevasta linkistä. Otathan huomioon, että kyselyn voi avata 

vain kerran. Vastaukset käsitellään anonyymisti eikä tietoja tulla käyttämään 

muuhun kuin tähän tutkimukseen. Pyydän sinua vastaamaan kyselyyn 5.3.2014 

mennessä. 

 

Ystävällisin terveisin 

Mika Ahvonen 

Liiketalouden opiskelija 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu” 
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Liite 5. Kyselylomake 
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Liite 6. Analysointia ja niiden tuloksia 

Taulukko 13. Kertyneen työkokemuksen ja KLT-kirjanpitovuosien vertailtavuus suh-

teessa tilitoimiston kokoon 

1-9 10-24 25-49 50-

4,3 4,2 4,3 5,0

KLT-kirjanpitovuosien keskiarvo 3,4 3,7 3,6 4,0

Työkokemus: 1 = Alle 5 vuotta, 2 = 5-9 vuotta, 3 = 10-14 vuotta

4 = 15-19 vuotta, 5 = 20 vuotta tai enemmän

KLT-vuodet: 1 = Alle 2 vuotta, 2 = 2-4 vuotta, 3 = 5-9 vuotta

4 = 10-14 vuotta, 5 = 15-19 vuotta

6 = 20 vuotta tai enemmän

Tilitoimiston henkilöstämäärä

Työkokemuksen keskiarvo

 

 

Yllä olevassa ja muissakin tämän liitteen taulukoissa tulee ottaa huomioon, että kyse-

lyyn vastanneista yli 50 hengen tilitoimistoissa työskenteli ainoastaan kolme KLT-

kirjanpitäjää. 
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X^2-riippumattomuustesti valmennuskurssin käynnin ja tenttijulkaisujen tyytyväisyy-

sasteen riippuvuuden suhteen: 

 

Valmennuskurssin käyttö 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo

Kyllä 1 17 27 5 50 2,72

Ei 0 12 21 3 36 2,75

Yhteensä 1 29 48 8 86

1 = En koe hyötyneeni julkaisuista 2 = Julkaisuista oli jonkin verran hyötyä

3 = Julkaisut auttoivat huomattavasti 4 = Julkaisuilla oli ratkaiseva merkitys

tentin läpäisemisessä

Nollahypoteesi: Tyytyväisyys tenttijulkaisuihin on riippumaton siitä,

oliko vastaaja käynyt valmennuskurssin.

Vaihtoehtoinen hypoteesi: Valmennuskurssilla oli merkitystä kysyttäessä

tyytyväisyydestä tenttijulkaisuihin.

Testataan hypoteeseja viiden prosentin merkitsevyystasolla.

Teoreettiset frekvenssit:

1 2 3 4

Kyllä 0,6 16,9 27,9 4,7

Ei 0,4 12,1 20,1 3,3

Testimuuttujan arvo: 0,9

Vapautusasteiden lkm: 3

X^2-jakauman kriittisten arvojen taulukosta nähdään, että yllä olevilla arvoilla

jakauman kriittinen arvo on 7,815.

0,9 < 7,815 eli laskettu arvo on selkeästi pienempi, mikä korreloi vahvasti

nollahypoteesin paikkaansapitävyyden kanssa. Valmennuskurssin käymisellä

ei ollut vaikutusta vastaajien tyytyväisyyteen tenttijulkaisuihin. Sama tulos

näkyy selvästi myös keskiarvoissa, jotka on laskettu yllä.  
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Taulukko 14. Tulosten kannalta olennaisimpien tulevaisuusväittämien tarkastelu tili-

toimistokoon suhteen 

Lisääntyy 

selkeästi

Lisääntyy 

jonkin verran

Pysyy samana Vähenee 

jonkin 

verran

Vähenee 

selkeästi

Yhteensä Keskiarvo

Kirjanpitäjän vastuu omista asiakkaistaan

Alle 10 hengen tilitoimistot 15 20 8 0 0 43 1,8

10-24 hengen tilitoimistot 15 20 13 1 0 49 2,0

25-49 hengen tilitoimistot 3 5 5 1 0 14 2,3

Yli 50 hengen tilitoimistot 1 2 0 0 0 3 1,7

Yhteensä 34 47 26 2 0 109 2,0

Verosuunnittelu

Alle 10 hengen tilitoimistot 15 15 13 0 0 43 2,0

10-24 hengen tilitoimistot 22 18 9 0 0 49 1,7

25-49 hengen tilitoimistot 2 7 5 0 0 14 2,2

Yli 50 hengen tilitoimistot 2 1 0 0 0 3 1,3

Yhteensä 41 41 27 0 0 109 1,9

ATK-asioissa neuvominen

Alle 10 hengen tilitoimistot 12 15 16 0 0 43 2,1

10-24 hengen tilitoimistot 13 25 11 0 0 49 2,0

25-49 hengen tilitoimistot 2 10 2 0 0 14 2,0

Yli 50 hengen tilitoimistot 2 0 1 0 0 3 1,7

Yhteensä 29 50 30 0 0 109 2,0

Kansainvälisiin asioihin liittyvä neuvonta

Alle 10 hengen tilitoimistot 6 12 23 1 1 43 2,5

10-24 hengen tilitoimistot 7 30 12 0 0 49 2,1

25-49 hengen tilitoimistot 4 3 6 0 1 14 2,4

Yli 50 hengen tilitoimistot 2 1 0 0 0 3 1,3

Yhteensä 19 46 41 1 2 109 2,3

Etätyöskentely

Alle 10 hengen tilitoimistot 5 24 14 0 0 43 2,2

10-24 hengen tilitoimistot 12 19 17 1 0 49 2,1

25-49 hengen tilitoimistot 4 2 7 0 1 14 2,4

Yli 50 hengen tilitoimistot 0 3 0 0 0 3 2,0

Yhteensä 21 48 38 1 1 109 2,2  


