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1.1

JOHDANTO

Tutkimuksen taustaa

Tilitoimistot eivät ole pelkästään kirjanpitopalveluja tarjoavia yrityksiä, vaan yhä
enenevässä määrin asiakasyritysten taloushallinnosta kokonaisvaltaisesti vastaavia
yrityksiä. Tilitoimistojen tulee huolehtia siitä, että ne omassa toiminnassaan noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tilitoimistotapaa. Lainsäädännön
muuttuvassa maailmassa on pysyttävä mukana ja tietoa muutoksista tulee välittää
omille asiakasyrityksille. Tilitoimistot ovat asiantuntijapalveluja tarjoavia yrityksiä, joiden on pystyttävä hankkimaan tietoa moninaisiin kysymyksiin. Ammatillisen arvostuksen ylläpito asettaa yhä enemmän vaatimuksia tilitoimistojen henkilökunnalle kehittää ja ylläpitää omaa osaamistaan. (Taloushallintoliitto 2009.)

Hanna-Maija Liski ja Minna Näränen tutkivat vuonna 2007 valmistuneessa opinnäytetyössään tilitoimistotyöntekijöiden toimenkuvaa ja osaamista. Tutkimuksen
tavoite oli selvittää, minkätyyppisissä tehtävissä tilitoimistotyöntekijät työskentelevät ja minkälainen heidän osaamistasonsa oli. Lisäksi työssä selvitettiin tilitoimistotyöntekijöiden kouluttautumishalukkuutta. Tutkimuksen yhteenvetona todettiin, että tilitoimistotyöntekijän toimenkuvaan kuuluu runsaasti erilaisia työtehtäviä. Tutkimuksen perusteella todettiin myös, että kirjanpitäjien osaamistasossa
esiintyi vaihtelevuutta ja kiinnostusta kouluttautumiseen havaittiin olevan runsaasti. (Liski & Näränen 2007, 3, 61–63.)

Marjatta Pasanen tutki vuonna 2000 valmistuneessa lisensiaatintyössä kirjanpitäjän ammatillista pätevyyttä ja sen muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Pasanen
halusi tutkia kirjanpitäjän työtä ja ammatillisen pätevyyden muotoutumista tilitoimisto-organisaatiossa. Tutkimuksen tavoite oli selvittää, mitkä tekijät olivat
vaikuttaneet kirjanpitäjän ammatillisen pätevyyden muodostumiseen ja miltä osin
kirjanpitäjien ammatilliset pätevyydet erosivat toisistaan. Tutkimuksen perusteella
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kirjanpitäjien ammattitaidon katsottiin muodostuneen pitkäaikaisen kokemuksen
ja työssä oppimisen kautta. (Pasanen 2000, 5–6, 121–124.)

1.2

Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää tilitoimistokonsernin emoyhtiön henkilökunnan erityisosaamista. Tutkimuksen pääpaino on erityisosaamisessa, jota
henkilöstö on käyttänyt omissa työtehtävissään. Tutkimuksesta saatuja tuloksia
saatetaan hyödyntää luomalla tietokanta, josta selviävät tilitoimistokonsernin erityisosaajat ja heidän toimipaikkansa.

Tutkimuksen pääongelma:

-

Mitä erityisosaamista löytyy henkilökunnasta?

Tutkimuksen alaongelmat:

1.3

-

Miten osaaminen jakautuu eri toimistojen kesken?

-

Miten työvuodet alalla vaikuttavat osaamiseen?

Tutkimusmenetelmät ja aiheen rajaus

Tutkimusmenetelmiä ovat kvantitatiivinen eli määrällinen ja kvalitatiivinen eli
laadullinen tutkimus. Kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä ovat johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesien esittäminen ja
käsitteiden määrittely. Lisäksi keskeistä on aineiston keruun suunnitelma, sillä
aineiston tulee soveltua määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa valitaan tutkittavat henkilöt ja saadut vastaukset muutetaan taulukkomuotoon tilastollista käsittelyä varten. Näin saaduista tuloksista tehdään
päätelmiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 129.)
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Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa
aineisto kootaan luonnollisessa, todellisessa tilassa. Tietoa kerätään havannoimalla ja keskustelemalla tutkittavien kanssa. Tietoja voidaan täydentää lomakkeiden
ja testien avulla. Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia menetelmiä, joita
ovat mm. teemahaastattelut, osallistuva havainnointi ja ryhmähaastattelut. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. Tutkittava tapaus on ainutlaatuinen ja aineistoa tulkitaan sen
mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2000, 155.)

Tämän opinnäytetyön empiirinen osuus muodostetaan hyödyntämällä kvantitatiivista määrään perustuvaa survey-tutkimusta. Survey-tutkimuksessa kerätään tietoa
joukolta ihmisiä siten, että tietystä ihmisjoukosta poimitaan otos, joilta kerätään
kyselylomakkeen avulla aineisto, jonka avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan
ja selittämään tutkittavaa ilmiötä. (Hirsjärvi ym. 2000, 122.)

Tutkimus rajattiin koskemaan erityisosaamista tilitoimistokonsernissa. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin perusosaaminen eri osa-alueilta, koska oletettiin, että ne
osataan. Tutkimuksessa haluttiin keskittyä erityisesti verotuksen osaamiseen.

Tutkimuksen empiriaosuus perustuu kirjallisen kyselylomakkeen vastauksiin. Kyselylomake lähetettiin sähköpostin liitteenä tilitoimistokonsernin emoyhtiön henkilökunnalle. Kyselyä ja sen vastauksia käsitellään luvussa neljä. Opinnäytetyön
teoriaosuus pohjautuu alan normistoon (lait, asetukset ja ohjeet), kirjallisuuteen,
lehtiartikkeleihin ja sähköiseen materiaaliin.

1.4

Tutkimuksen rakenne

Tutkimus on jaoteltu viiteen eri päälukuun ja niiden alalukuihin. Tutkimuksen
ensimmäisen luvun muodostaa johdanto, jossa on selvitetty tutkimuksen taustaa,
tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat. Tässä luvussa kerrotaan myös tutkimusmenetelmästä ja selvitetään tutkimuksen rakenne. Kuviossa 1 on kuvattu tutkimuksen rakenne ja eteneminen.
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KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne.

Tutkimuksen luvuissa kaksi ja kolme käsitellään tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Luvussa kaksi perehdytään tilitoimistoon, taloushallintoliittoon ja sen tilitoimistojen valvontaan ja ammattilaisen ja asiantuntijan määrittelyyn. Lisäksi tässä luvussa selvitetään tilitoimistojen palveluja. Luvussa kolme tarkastellaan syvällisemmin tilitoimistojen työntekijöiden erityisosaamisalueita.

Tutkimuksen empiiriseen osuuden muodostaa luku neljä. Ensin kerrotaan taustatietoja kohteena olevasta yrityksestä ja selvitetään vastanneiden taustatiedot. Taustatietojen jälkeen käsitellään tutkimustulokset, ja näiden perusteella tehdään tutkimuksen johtopäätökset. Luvussa viisi kootaan yhteen tutkimuksen teoreettinen
ja empiirinen osuus.
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2

2.1

TILITOIMISTOPALVELUT

Tilitoimisto

Tilitoimisto on taloushallinnon asiantuntijapalveluja tarjoava yritys, jonka tulee
toiminnassaan noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tilitoimiston tulee toiminnassaan olla suunnitelmallinen, pitkäjänteinen, huolellinen ja ammattitaitoinen. Tilitoimiston tulee olla taloudellisesti ja muutenkin toiminnassaan itsenäinen
ja riippumaton, jotta se voi tuottaa palvelut asiakkaan edun huomioiden. Tilitoimistolla täytyy olla riittävät resurssit ja asiantuntemus toimeksiantojensa hoitamiseen. (Taloushallintoliitto 2009.)

Taloushallinnon alalla yrityksiä oli 4 639 vuonna 2007, alalla työskenteli 12 901
henkilöä ja alan liikevaihto oli 980 450,00 euroa. (Tilastokeskus 2007). Tilitoimistoala on säätelemätöntä, eikä minkäänlaisia osaamis- ja muita vaatimuksia ole
asetettu alalla toimiville, joten kuka tahansa voi perustaa tilitoimiston. Alalla on
kuitenkin vapaaehtoinen auktorisointijärjestelmä, josta vastaa Taloushallintoliitto.
Taloushallintoliiton auktorisoimat tilitoimistot täyttävät taloushallintoliiton vaatimat osaamis- ja muut vaatimukset. (Taloushallintoliitto 2009, Metsä-Tokila 2008,
32.)

Taloushallinnon palvelut luetaan vanhimpiin osaamisintensiivisten liike-elämän
palvelujen sektoriin. Taloushallinnon palvelut ovat kehittyneet hitaasti, ja toiminta
on ollut vain osittain ammattimaista. Taloushallinto on kuitenkin ollut 1900-luvun
lopulta lähtien voimakkaan muutoksen kohteena ja ala on ammattimaistunut, keskittynyt ja osin polarisoitunut ja kytkeytynyt tiiviisti muihin liike-elämän palvelualoihin. (Metsä-Tokila 2008, 37.)

Tilitoimiston tulee huolehtia siitä, että sen toimitilat soveltuvat tilitoimistotoimintaan ja tilitoimiston työvälineiden tulee olla toimivia ja ajanmukaisia. Asiakastiedostojen varmistukset tulee hoitaa säännöllisesti ja asianmukaisesti, ja asiakkaiden
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tietoja on säilytettävä järjestelmällisellä tavalla. Tilitoimiston henkilöstöllä tulee
olla asianmukainen koulutus ja ammattitaidon ylläpitämisestä on huolehdittava
jatkuvalla kouluttamisella. Tilitoimiston tulee noudattaa hyvää tilitoimistotapaa.
(Taloushallintoliitto 2009.)

Tilitoimiston henkilöstö on salassapitovelvollinen asiakkaita koskevista liikesalaisuuksista ja muista luottamuksellisista tiedoista. Asiakkaiden toimeksiannon tulee
perustua sopimukseen ja se on syytä tehdä kirjallisesti. Toimeksianto tulee hoitaa
sopimuksen ja voimassa olevien säädösten mukaisesti ja sovittuja aikatauluja tulee noudattaa. Tilitoimiston tulee dokumentoida työnsä tarkoituksenmukaisesti.
(Taloushallintoliitto 2009.)

Tilitoimiston tehtävä on ennakoida tulevaa, auttaa tekemään johtopäätöksiä ja
tuottaa ymmärrettävää tietoa. Tilitoimisto on myös veroasiantuntija, joka seuraa
verotuksessa tapahtuvia muutoksia. Tilitoimisto opastaa taloushallinnon tiedon
hallinnassa ja teknisissä ratkaisuissa. Ammattitaitoinen tilitoimisto osaa neuvoa
oikein hankalassakin asiassa. (Taloushallintoliitto 2009.)

2.1.1 Taloushallintoliitto

Suomen Taloushallintoliitto ry on valtakunnallinen osaavien, taloushallinnon palveluja yrityksille tarjoavien tilitoimistojen ja konsulttiyritysten liitto. Taloushallintoliiton tehtävänä on kehittää tilitoimistoalaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa.
Taloushallintoliitossa on yli 700 ammattitaitoista tilitoimistoa ja taloushallinnon
konsulttiyritystä jäsenenään. Sen jäsenyritykset hoitavat yli 120 000 suomalaisen
yrityksen taloushallintoa ja niiden konsultointia. Taloushallintoliitto antaa jäsenyrityksilleen kaiken mahdollisen tuen, jotta tilitoimistoala, laskennan hyödyntäminen ja tilitoimistojen henkilökunta kehittyisivät ja että tilitoimistojen asiakasyritykset saisivat osaavaa ja luotettavaa palvelua. (Taloushallintoliitto 2009.)

Taloushallintoliiton tavoitteena on kehittää tilitoimistoalaa sekä jäsentoimistojensa toimintaedellytyksiä ja valmiuksia siten, että tilitoimistojen asiakkaat saavat

7
asiantuntevaa ja ajan tasalla olevaa palvelua. Tavoitteen saavuttamiseksi ja Taloushallintoliiton palveluiden ja koko toiminnan suuntaamisen jäsenyritysten tarpeita vastaavaksi, jäsenyritykset osallistuvat liiton toimintaan ja sen kehittämiseen,
kuten koulutuksen ja tilitoimistotarkastusten suunnitteluun ja toteutukseen. Taloushallintoliiton jäsenet noudattavat toiminnassaan hyvää tilitoimistotapaa. (Taloushallintoliitto 2009.)

Taloushallintoliiton tarjoamat keskeisimmät palvelut jäsenilleen ovat koulutustoiminta, tiedotustoiminta, tilitoimistotarkastukset, tutkimus- ja julkaisutoiminta,
yhteiskuntavaikuttaminen sekä palvelut ja edut jäsenille. Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö hoitaa tilitoimistojen auktorisointijärjestelmää ja vastaa alan arvostetusta KLT-tutkinnosta. Taloushallintoliiton omistama
yhtiö Taloushallintoliiton Julkaisut Oy puolestaan on erikoistunut julkaisutoimintaan, jonka avulla autetaan tilitoimistoja ja muita taloushallinnon ammattilaisia
tarjoamalla asiantuntevaa, ajankohtaista ja käytäntöön helposti sovellettavaa taloushallinnon tietoa julkaisemalla yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa yritystalouden ja laskennan ammattilehteä Tilisanomia sekä muita alan asiantuntijoille
tarkoitettuja julkaisuja. (Taloushallintoliitto 2009.)

Tili-instituuttisäätiö vastaa laskenta-alan ammattilaisen asiantuntijatutkinnosta
KLT-tutkinnosta. KLT-tutkinto on tarkoitettu tilitoimistoalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulutasoinen tai muu hyväksyttävä kaupallinen tutkinto laskennan
tai taloushallinnon alalta sekä usean vuoden käytännön kokemus taloushallinnon
tehtävistä. KLT-tutkinnon säilyttäminen edellyttää säännöllistä jatkokoulutusta
osaamistason ajantasaisuuden ylläpitämiseksi. (Taloushallintoliitto 2009.)

2.1.2 Taloushallintoliiton jäsenyritysten auktorisointi ja valvonta

Taloushallintoliitto valvoo jäsenyritystensä toimintaa ja toimii samalla tilitoimiston asiakkaiden turvana järjestämällä tilitoimistotarkastuksia. Tarkastustoiminnalla varmistetaan, että tilitoimistolla on hyvät edellytykset toimeksiantojensa hoitamiseen ja että se noudattaa toiminnassaan hyvää tilitoimistotapaa. Hyvä tilitoimis-
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totapa on myös tarkastusten pohjana. Kaikki liiton jäsentoimistot tarkastetaan ennen kuin ne hyväksytään Taloushallintoliiton jäseniksi ja jäsenyyden aikana tarkastukset hoidetaan säännöllisesti viiden vuoden välein. (Taloushallintoliitto
2009.)

Tilitoimisto voi anoa Taloushallintoliiton jäsenyyttä eli auktorisointia, mikäli tilitoimiston vastuullisena hoitajana toimiva henkilö on suorittanut KLT-tutkinnon ja
tilitoimisto on toiminut pääsääntöisesti vähintään kaksi vuotta, on omistussuhteiltaan riippumaton, vakavarainen ja noudattaa toiminnassaan hyvää tilitoimistotapaa. (Taloushallintoliitto 2009.)

Ennen auktorisointia tilitoimisto tarkastetaan jäsenvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tilitoimisto tarkastetaan hyvän tilitoimistotarkastustavan mukaisesti. Tarkastukseen kuuluu tilitoimiston johdon ja henkilökunnan haastattelu, tutustuminen toimiston työtapoihin ja toimitilojen ja työvälineiden soveltuvuuden tarkastaminen. Tarkastuksen suorittaa koulutettu tilitoimistotarkastaja. Tarkastus
kestää korkeintaan yhden päivän, yleensä kesto on 4–7 tuntia. Tarkastajat ovat
kokeneita, hyvän tilitoimistotuntemuksen omaavia henkilöitä, jotka toimivat ympäri Suomea. Tarkastuskohteet sijaitsevat aina tarkastajan oman paikkakunnan
ulkopuolella. (Taloushallintoliitto 2009.)

Auktorisointeja myönnetään kerran vuodessa KLT-lautakunnan toukokuun kokouksessa ja uudet auktorisoinnit tulevat voimaan kesäkuun alussa. Auktorisointi on
asiantuntevan henkilökunnan ja tilitoimistopalvelujen lain mukaisen hoitamisen ja
hyvän tilitoimistotavan noudattamisen tunnusmerkki, ja se on voimassa kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Auktorisoituja tilitoimistoja valvoo Tili-instituuttisäätiö,
joka järjestää tilitoimistotarkastuksia ja tarkastuksen lisäksi auktorisoidun tilitoimiston on annettava joka toinen vuosi toimintaselvitys Tili-instituuttisäätiölle.
(Taloushallintoliitto 2009.)
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2.1.3 Ammattitaito

Tilitoimistossa työskentelevän perusvalmiudet hoitaa töitään hankitaan ammattikoulutuksella. Alalla toimivien peruskoulutuksena ovat tyypillisimmin merkonomin, tradenomin, ekonomin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnot. Alan omia
ammattitutkintoja ovat Taloushallintoliiton järjestämät tutkinnot: kirjanpidon
ammattitutkinto KLT ja palkkahallinnon ammattitutkinto PHT. Ammatillisen arvostuksen ylläpito asettaa entistä enemmän vaatimuksia tilitoimistoalalla työskenteleville. (Taloushallintoliitto 2009.)

Alan ammattilaiselta vaaditaan lisäksi kommunikaatiovalmiuksia, muutoksen ja
erilaisuuden sietokykyä, ihmissuhdevalmiuksia, kielitaitoa ja tietotekniikkataitoja.
Tilitoimistossa työskentelevän henkilökohtaiset taidot, joihin luetaan mm. kyky ja
halu jakaa omaa osaamistaan ja henkilön omat yhteistyöverkostot, auttavat menestymään tilitoimistotyössä. Tilitoimistossa työskentelevät ovat alansa erikoisosaajia, mutta heiltä vaaditaan myös laaja-alaista ymmärtämystä liike- ja yritystoimintaan. (Taloushallintoliitto 2009.)

Yksilötason osaamisesta puhuttaessa käytetään englanninkielisissä teksteissä käsitteitä ’skills’, ’competencies’ ja ’capabilities’. Suomennettuna nämä ovat lähinnä
’taidot’, ’pätevyys’ ja ’kyvykkyys’. Taidolla viitataan johonkin erityisosaamiseen,
jonka voi opettaa ja joka on sovellettavissa jossakin käytännön työtehtävässä. Viitala (2005) viittaa kirjassaan Garavanin ja McGuiren (2001) kannanottoon, jonka
mukaan pätevyys viittaa laajempiin työelämässä tarvittaviin metataitoihin ja kyvykkyys johonkin nimenomaiseen työtehtävään liittyviin valmiuksiin. Mitä paremmin asia osataan, sitä sujuvammin ja luetettavammin kyetään selviytymään
työtehtävistä. Osaamisen myötä saadaan arvostusta ja oma paikka sosiaalisessa
yhteisössä. (Viitala 2005, 112 - 113.)

Työtehtävien edellyttämistä valmiuksista puhuttaessa käytetään sanaa kompetenssi. Tämä on korvannut ammattitaito -käsitteen, jolla on viitattu pitkälle edistyneen
osaajan varmaan ja taitavaan työskentelyyn. Kun puhutaan ammattilaisesta, ammattimiehestä tai ammattinsa osaavasta, suljetaan pois pinnallinen osaaminen ja
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ulkokohtainen näyttäminen. Viitala (2005) viittaa Vartiaisen, Teikarin & Pulkkiksen (1993) määritelmään, jonka mukaan hyvä ammattitaito sisältää tietoja, taitoja,
valmiuksia ja asenteita. Monipuolinen ja kokonaisvaltainen työtehtävien hyvä
hallinta mahdollistaa niistä suoriutumisen itsenäisesti, vastuullisesti ja se tuottaa
onnistumista myös muuttuvissa olosuhteissa. (Viitala 2005, 113.)

Ammattitaito koostuu monesta eri osaamisen tekijästä. Yleisiä tekijöitä, joita ovat
ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot ja sopeutumiskyky, tarvitaan työtehtävistä riippumatta. Ammattikohtaiset taidot liittyvät tiettyyn alaan ja tehtäväkohtaiset tiettyyn tehtäväkuvaan. Osaa näistä elementtejä kutsutaan osaamiseksi ja osa
näistä on henkilökohtaisia kykyjä. Osaamiset koostuvat tiedoista, taidoista ja
asenteista sekä motivaatiosta. (Viitala 2005, 114–115.)

KUVIO 2. Ammattitaidon rakentuminen. (Viitala 2005, 116.)

Kuvion 2 pyramidi kuvaa ammattitaidon rakentumista. Pyramidin eri kerrokset
kuvastavat ammattitaidon osa-alueita ja mitä lähempänä pyramidin perustaa ollaan, sitä lähempänä se on persoonallisuutta, ihmisenä kehittymistä ja metavalmiuksia. Metavalmiudet ovat niitä, joita työelämässä tarvitaan toimialasta ja tehtävästä riippumatta. Mitä lähempänä taas ollaan pyramidin huippua, sitä läheisemmin se liittyy suoritettavaan työtehtävään. (Viitala 2005, 116.)
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2.1.4 Asiantuntija

Asiantuntijanimikettä käytetään yleiskielessä löysästi, eikä osaamista sen kummemmin määritellä. Henkilö on automaattisesti asiantuntija saatuaan asiantuntijakoulutuksen, mutta asiantuntemus on kuitenkin suhteellista. Hyvän asiantuntijan
tunnistaa siitä, että hän osaa oman asiansa paremmin kuin asiakas ja on jopa oman
ammattikuntansa huippua. Asiantuntijalla on koulutuksensa ja työkokemuksensa
ansiosta paremmat tiedot ja taidot hoitamistaan tehtävistä kuin muilla ihmisillä.
Yksilön kehittymistä asiantuntijaksi kuvataan kuviossa 3. (Sipilä 1998, 13, Vahvaselkä 2004, 35.)
KEHITTÄJA/ASIANTUNTIJA
Toiminnan kehittäminen
AMMATTILAINEN
Työn kokonaissuoritus
AVUSTAJA
Yksinkertaiset aputehtävät
KONEET
Yksinkertainen toistotyö
KUVIO 3. Osaamisen ja kehittymisen portaat. (Sipilä 1998, 15–16).

Asiantuntija on henkilö, jolla on erityistietämystä ja -osaamista joltakin alalta.
Hän on oman alansa osaaja, joka läpikäy jatkuvaa oppimista ja tekee luovaa työtä.
Tähän sisältyy asioiden analysointia, ratkaisuvaihtoehtojen etsintää, ongelmien
ratkomista, suunnittelua ja toteuttamista. Asiantuntija pystyy hallitsemaan laajoja
kokonaisuuksia ja asioiden syy- ja seuraussuhteita. Asiantuntija on arvostettu ja
tunnettu toimija, jolla on tiedon tuomaa arvovaltaa. (Vahvaselkä 2004, 35–36.)

Asiantuntija on ammatillisesti kunnianhimoinen omasta erityisalastaan innostunut
osaaja, joka haluaa syventää tietämystään ja kokemustaan. Hän haluaa erikoistua
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ja päteä alallaan. Asiantuntijan työtehtävät ovat usein itsenäisiä ja hän arvostaa
korkealle saamaansa tunnustusta. Asiantuntijuus syntyy vaivannäön tuloksena ja
ajan tuomasta kokemuksesta, usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Asiantuntijuuden saavuttamiseen tarvitaan sekä teoreettista opiskelua että kokemusta. (Ristikangas, Aaltonen & Pitkänen 2008, 86.)

Asiantuntija tietää, mitä hän ei osaa ja osaa siksi hakea tarvittaessa apua muilta
asiantuntijoilta. Asiantuntijalta vaaditaan sekä itsetuntoa että nöyryyttä. Asiantuntija tietää, kuinka vähän hän tietää, mutta itsetuntoinen asiantuntija tietää, kuinka
paljon hän on kuitenkin muita parempi. Todellinen asiantuntija on koko elämänsä
ajan nöyrä opiskelija. (Sipilä 1998, 19.)

2.2

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimistojen perustehtäviin kuuluu laskentatoimi, joka sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen, palkanlaskennan, reskontran, laskutuspalvelut ja maksuliikenteen
hoidon. Tämän lisäksi palveluihin voi sisältyä veroneuvontaa, taloushallinnon
konsultointia ja johdon laskentatoimen palveluja. Toimialakohtaisesti erikoistuneet tilitoimistot tarjoavat myös kannattavuuslaskelmia ja on olemassa myös tilitoimistoja, jotka räätälöivät atk-palveluja asiakasyrityksilleen. (Metsä-Tokila
2008, 32, Työ- ja elinkeinoministeriö 2008.)

Tilitoimistotyöhön kuuluu taloudellisten tietojen käsittelyä, esittämistä ja siirtoa,
joita hoidetaan käyttämällä hyväksi kirjanpito-ohjelmia, osto- ja myyntireskontraohjelmia, varastonvalvontaohjelmia ja kassanhallintaohjelmia. Sähköisen taloushallinnon yleistymisen myötä myös laskujen tiliöinti ja hyväksyminen on osa tilitoimistotyötä. Tilitoimistoissa hoidetaan myös palkanlaskentaa. Pienet tilitoimistot keskittyvät edelleen lakisääteisten tehtävien hoitoon, joka sinällään on vaativa
tehtävä, koska toimintaan vaikuttavat keskeiset lait ovat muuttuneet viimeisen
viidentoista vuoden aikana. (Metsä-Tokila 2008, 32.)
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Johdon laskentatoimen palvelujen tuottaminen tilitoimistoissa on vähitellen saamassa tärkeämpää roolia. Sähköistymisen myötä tilitoimistot voivat tehostaa ja
parantaa peruspalvelujaan, jolloin resursseja vapautuu lisäarvopalvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. Tilitoimistojen asiakkaiden odotukset ovat muuttumassa
peruspalvelujen ostamisesta monipuolisempaan palvelujen ostamiseen, jossa neuvonannolla ja konsultoinnilla on yhä suurempi merkitys. Kilpailun kiristyessä
tilitoimiston on kyettävä luomaan uusia palveluja asiakkaille, joten johdon tukipalvelujen tarjoaminen täydentää tilitoimistojen palvelua. Tilitoimistossa osaamisen merkitys kasvaa ja uutta osaamista ja valmiuksia tarvitaan asiakkaiden liiketoiminnan ja yritystoiminnan lainalaisuuksien ymmärtämisessä, kustannus- ja
kannattavuuslaskennassa, rahan riittävyydessä, palveluiden tuotteistamisessa ja
asiakasviestinnässä. (Ahvenniemi 2008.)

2.2.1 Kirjanpito

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. (KPL 1336/1997, 1 §). Uudessa 31.12.1997 voimaan tulleessa
kirjanpitolaissa ja -asetuksessa toteutettiin Euroopan yhteisöjen yhtiöoikeudellisen
direktiivin vaatimukset. Lainsäädäntö ei ole enää yleisperiaatteisiin perustuvaa
puitelainsäädäntöä, vaan se sisältää nykyisin yksityiskohtaisia, kutakin tilannetta
koskevia määräyksiä. Periaatteena on kuitenkin edelleen oikean ja riittävän kuvan
antaminen kirjanpitovelvollisen toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen yleiset periaatteet. Koska kirjanpito on myös verotuksen tietolähde, on yritysten seurattava tarkoin verolainsäädännön muutoksia, sillä ne vaikuttavat usein myös kirjanpidon järjestämiseen.
(Leppiniemi 2009.)

Kirjanpito muodostaa talousyksiköstä itsenäisen kokonaisuuden, jonka tulot, menot, varat ja velat pidetään erillään muiden talousyksiköiden tuloista, menoista,
varoista ja veloista. Kirjanpidon avulla myös tilinpäätöksen laatiminen on mahdollista. Kirjanpidon keskeiset hyväksikäyttötehtävät, joita ovat informaation antaminen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä tuloksen jakami-
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nen omistajille ja veronsaajille, perustuvat useilta osiltaan tilinpäätökseen. Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa (KPL 1336/1997, 1:3 §).
Hyvä kirjanpitotapa sisältää useita vakiintuneita periaatteita, joita ei ole säännelty
lailla. (Leppiniemi 2009, Taloushallintoliitto 2009.)

Taloushallintoliiton (2009) mukaan kirjanpito on sitä, että kerätään ja järjestetään
tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn menetelmän mukaan, jolloin saadaan
tulokseksi laskelmat yrityksen taloudesta. Kirjanpito muodostaa siten kokonaisuuden, joka muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpidon tarkoitus on tuottaa tietoa yrityksen johtamista varten.

Kirjanpitoaineisto koostuu papereista: laskuista, rahtikirjoista, tiliotteista, yrityksen kokousten pöytäkirjoista, kassapäätteen tarkkailunauhoista, sopimuksista, liikekirjeistä ja oikeuden päätöksistä. Kirjanpitoaineisto voi olla myös paperitonta
eli sähköisenä tallenteena, kuten tiliotetiedostona, viitteellisen suoritusten tiedostona, maksettavien laskujen tiedostona, tiedostona lähetetyistä laskuista, skannattuina ostolaskujen tiedostona, sähköisenä ostolaskuna jne. Näistä aineistoista kootaan liiketapahtumat todistavat tositeaineistot ja kirjeenvaihdot. Tositteiden pitää
olla alkuperäisiä, kirjanpitovelvolliselle osoitettuja, luettavia ja tositteen antajan
nimellä ja osoitteella varustettuja. Tositteiden merkintöjen tulee olla selkeitä ja
pysyvällä tavalla tehtyjä ja niistä tulee selvitä, minkälainen liiketapahtuma on kyseessä. (Taloushallintoliitto 2009.)

2.2.2 Palkkahallinto ja muut taloushallinnon työt

Palkanlaskenta on säännöllisin väliajoin toistuvaa työtuntien rekisteröimistä,
palkkojen laskentaa ja ennakonpidätyksen toimittamista. Palkanlaskentaan sisältyy myös tilastotietojen toimittamista verottajalle ja muille sidosryhmille. (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2008.) Palkkahallinnon on taattava lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen ja palkkojen maksaminen työntekijöille oikean suuruisena
ja ajallaan. (Syvänperä & Turunen 2007, 13).
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Kuviosta 4 nähdään palkkahallinnon toimeksiantoon kuuluvia tehtäviä, joita ovat
mm. palkkojen laskenta ja tarvittaessa maksatus, lakisääteisen palkkakirjanpidon
tuottaminen, kuukausi-ilmoitusten ja työnantajan vuosi-ilmoitusten toimittaminen
verohallinnolle ja vakuutusyhtiöille sekä palkkatodistusten ja muiden mahdollisten selvitysten laatiminen. Palkanlaskennan tehtäviin saattaa kuulua tehtäviä palkanlaskennan perustamisesta aina työsuhteiden päättämiseen. (Ikkala 2006.)

KUVIO 4. Palkanlaskennan tehtävät.

Tilitoimistot hoitavat nykyisin jopa sadan henkilön palkkahallinnon, sillä myös
isommat yritykset ovat ulkoistaneet palkkahallintoaan. Tämä asettaa palkkahallinnon osaamiselle ja koulutukselle uusia haasteita tilitoimistoissa. Tilitoimiston palkanlaskijan tehtävänä on vastata asiakasyritysten palkanlaskennasta asiakasyrityksen päätösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että asiakasyritykset vastaavat myös lakien ja säädösten tulkinnasta. Palkanlaskijan on dokumentoitava työnsä, jotta asioiden eteneminen ja ratkaisut ovat jälkeenpäin todennettavissa. Palkkahallinnon säädökset muuttuvat jatkuvasti, joten palkanlaskijalta edellytetään
kykyä ja halua ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. (Ikkala 2006.)
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Muita taloushallintoon kuuluvia töitä ovat mm. myyntilaskutus, osto- ja myyntireskontrat, laskujen maksatukset ja sähköinen ostolaskujen kierrätys. Taloushallinnon sähköistymisen myötä tilitoimistot ovat alkaneet tarjoamaan asiakkailleen
verkkopalveluja. Verkkopalvelujen avulla ostolaskut pysytään kierrättämään ja
maksamaan sähköisesti ja myyntilaskut voidaan tehdä myyntilaskutusohjelmilla
joko sähköisinä tai paperisina laskuina. Koko järjestelmä linkitetään maksatusjärjestelmiin, kirjanpitojärjestelmiin ja raportointijärjestelmiin. Taloushallinnon työt
voidaan hoitaa joko asiakkaan toimesta tai sitten tilitoimisto voi huolehtia joko
kokonaan tai osittain näiden tehtävien hoidosta. (Tahkola 2009.)

2.2.3 Asiantuntijapalvelut

Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut muodostavat oman kokonaisuuden,
jossa keskeinen yhdistävä tekijä on osaamisen suhteellisen korkea vaatimus ja
asiantuntemus. Työntekijältä edellytetään korkeaa koulutustasoa. Toimialarajojen
hämärryttyä ovat liike-elämän palvelut siirtyneet osittain konsultoinnin alueelle.
Tilitoimiston asiakasyritysten strategioihin ja johtamiseen liittyvät tietotekniset
ratkaisut, markkinointiin ja viestintään liittyvät kysymykset ja taloushallinnon
ratkaisut ovat entistä tiiviimmin yhteydessä toisiinsa. Tilitoimistossa työskentelevän työ on muuttunut yhä enemmän taloudelliseksi konsultoinniksi. (MetsäTokila 2008, 12.)

Tilitoimistossa työskentelevältä vaaditaan lakisääteisten tehtävien rinnalla yhä
enenevässä määrin myös neuvonta- ja analysointipalveluja. Tästä syystä tilitoimistossa työskentelevän tehtävät tulevat jatkossa liittymään juridisen konsultoinnin
lisäksi entistä kiinteämmin yritysjohdon tukemiseen ja yrityksen kilpailukyvyn
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Hidasteena työn luonteen muuttumiselle neuvontapainotteiseksi toimii asiakasyritysten laskentatoimen kehittymättömyys, puutteet
tietotekniikan hyväksikäytössä ja tietoteknisessä osaamisessa. (Metsä-Tokila
2008, 37.)
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Asiantuntijapalveluissa ratkotaan monimutkaisia ongelmia ja kehitetään uutta ja
niitä ostetaan siksi, ettei asiakas itse pysty ratkaisemaan jotain ongelmaa. Asiantuntijapalvelut ovat poikkeuksellisen tiedon, taidon ja tunteiden kauppaa, joilla
pyritään hyödyn maksimointiin tai riskin minimointiin. Hyvän asiantuntijapalvelun asiakashyöty voi olla valtava, mutta epäonnistuminen voi merkitä jopa taloudellista katastrofia. Kuviosta 5 selviää asiantuntijapalveluiden luonne. (Sipilä
1998, 12.)

Poikkeuksellista osaamista

Suuret

*vaativat ongelmat

riskit ja mah-

*uuden kehittämi-

Asiakas

dollisuudet

ostaa,

nen

koska
Asiakkaan kannattaa ostaa myös
diagnoosi ja suunnittelu

ei itse
pysty

Luottamus ja
eettisyys
olennaisia

TIETOA, TAITOA, TUNTEITA

KUVIO 5. Asiantuntijapalvelujen luonne. (Sipilä 1998, 14).

Asiantuntijapalvelujen ydinmuoto on neuvo, jonka asiantuntija antaa parhaan
mahdollisen kykynsä mukaan asiakkaalle tämän antamien oikeiden pohjatietojen
mukaan. Koska asiakkaan ongelmat voivat olla hyvinkin monimutkaisia, ongelmat määritellään ensin ja tämän pohjalta tehdään yhdessä työsuunnitelma ja lopullinen toteutus. (Sipilä 1998, 13.)

Tilitoimistotyöntekijöiden työ on muuttunut yhä enenevässä määrin neuvonta- ja
analysointipalvelujen työksi. Tilitoimistossa työskentelevän tehtävät tulevat jatkossa liittymään juridisen konsultoinnin lisäksi entistä kiinteämmin yritysjohdon
tukemiseen ja yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämän
vuoksi tilitoimistotyöntekijältä edellytetään laaja-alaista erityisosaamista.
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3

3.1

TILITOIMISTOTYÖNTEKIJÄN ERITYISOSAAMISALUEET

Tilinpäätös

Yritysten on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista tilaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä kuvaavan rahoituslaskelman sekä taseen
tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot eli liitetiedot. Lisäksi
tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jossa annetaan tiedot yrityksen
toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Tilinpäätökseen kuuluvien
ja siihen liittyvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Tilinpäätöstä varmentamaan laaditaan myös tase-erittelyt ja
liitetietojen erittelyt. (KPL 1336/1997, 3:1 §, 13 §.)

Informaatiosisällölle asetetut vaatimukset ovat lisääntyneet lainsäädännössä. Tällä
tarkoitetaan erityisesti taseen ja tilinpäätöksen liitetietojen antamaa informaatiota.
Myös tilinpäätösten kansainväliseen vertailtavuuteen IAS/IFRS-standardien pohjalta on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Pörssiyhtiöt joutuivat ottamaan
konsernitilinpäätöksissä IAS/IFRS-käytännön soveltamisen vuonna 2005. (Leppiniemi 2009.)

Kirjanpitolain ja -asetuksen ohella myös työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä
toimiva kirjanpitolautakunta toimii hyvän kirjanpitotavan ohjaajana. Kirjanpitolautakunta antaa vuosittain lausuntoja ja päätöksiä sekä tarvittaessa yleisohjeita.
Yleisohjeissa on sekä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä teknisiä ratkaisuja,
että kirjanpitolainsäädännön uudistumiseen liittyviä kirjanpitokäsittelyn ohjeita.
Kirjanpitolautakunnan ohjeiden noudattaminen antaa kirjanpitovelvolliselle varmuuden sovellettujen menettelyjen lainmukaisuudesta. (Leppiniemi 2009.)

19
3.2

Palkanlaskenta

Palkka on korvaus työntekijän työpanoksesta. Palkka maksetaan yleensä rahana,
mutta osa rahapalkasta voidaan korvata luontoiseduilla. Yleisimpiä luontoisetuja
ovat ravintoetu, asuntoetu, autoetu ja puhelinetu. Työnantaja toimittaa palkasta
ennakonpidätyksen veroja ja veronluonteisia maksuja varten ja perii samalla myös
työntekijän osuuden lakisääteisestä työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta. (Tomperi 2006, 86–87.)

Tilitoimiston palkanlaskijan on pystyttävä toimimaan asiantuntevasti asiakkaan
neuvontatehtävissä. Asiat pitää hoitaa viivytyksettä, sillä palkat on maksettava
ajallaan. Palkanlaskijalta edellytetään hyvää paineensietokykyä. (Ikkala 2006.)
Palkanlaskijoilta edellytetään säännösten oikeaa tulkintaa ja soveltamista, hienotunteisuutta, luottamuksellisten tietojen käsittelytaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä
ja hyviä vuorovaikutustaitoja. (Syvänperä ym. 2007, 13).

Työaikalaki on yksi keskeisimmistä työelämää säätelevistä laeista ja se koskee
käytännössä kaikkia työnantajia ja palkansaajia, joiden välillä on työsopimuslaissa
tarkoitetussa työsuhteessa tehtävää työtä. Työsuhde edellyttää työn tekemistä toiselle henkilölle, sen tulee perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen, työtä on tehtävä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan ja työ on tehtävä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Vuosilomaa määriteltäessä sovelletaan vuosilomalakia ja työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa voidaan sopia vuosilomasta
toisin kuin vuosilomalaki määrää. (Rautiainen & Äimälä 2009.)

3.3

Verotus

Suomessa on tulot jaettu kolmeen eri tulolähteeseen, joiden verotettava tulo lasketaan erikseen noudattaen kunkin tulolähteen verolain säännöksiä. Verovelvollisen
ammatti- ja liiketoiminnot muodostavat elinkeinotoiminnan tulolähteen, maatalous muodostaa maatalouden tulolähteen ja muut tulot, jotka eivät ole elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, muodostavat henkilökohtaisen tulon tulolähteen.
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Elinkeinotoiminnan tulolähde ja maatalouden tulolähde jaetaan ansiotuloon ja
pääomatuloon. Eri tulolähteiden voittoja ja tappioita ei voi kuitata keskenään,
vaan tappiot vähennetään tulevien vuosien kyseisen tulolähteen voitoista. (Andersson & Ikkala 2005, 44–45.)

Yritystoiminnan merkittävin välittömien verojen muoto on tuloverotus, mutta yritysverotuksen kysymyksiin lasketaan myös omistajille jaetun voiton ja yritysvarallisuuden verotuskohtelu. Yrityksen verotus perustuu nettovoiton ajatukselle,
jolloin muodostuu yhteys verotuksen ja kirjanpidon tuloslaskennan välille. Yritysverotuksella on verotulojen kertymisen ohella myös suhdanne-, elinkeino- ja
aluepoliittisia tavoitteita. Yritysverotuksen keskeisin säädös on laki elinkeinotulon
verottamisesta, johon on erityislainsäädännön avulla luotu verohuojennuksia yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysverotusta koskevia tärkeitä
säännöksiä on myös tuloverolaissa, varojen arvostamislaissa ja verotusmenettelylaissa. (Tikka, Nykänen & Juusela 2009.)

Yritysverotusta koskevaa lainsäädäntöä leimaa mm. kansainvälisestä kehityksestä
ja yritysverotuksen sopeuttamisesta muuttuvaan lainsäädäntöympäristöön, kuten
kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön, muutosten aiheuttama nopea muuttuvuus. Lainsäädäntömuutosten taustalla on usein yritysverotuksen käyttäminen talouspolitiikan keinona. Tämän lisäksi verojärjestelmän yleiset uudistamistavoitteet tekevät
yritysverotuksesta jatkuvasti kehittyvän ja muuttuvan järjestelmän. Yritysverotusta sääntelevät lainsäädännön ohella myös korkeimman hallinto-oikeuden antamat
ennakkopäätökset ja Verohallinnon ohjeet. Tämän vuoksi yritysten ja viranomaisten on koko ajan seurattava oikeuskäytännön kehitystä, jotta pystytään toimimaan
oikeana pidettävällä tavalla. (Tikka ym. 2009.)

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa, joka muodostaa
elinkeinotoiminnan tulolähteen. Elinkeinotoiminnan verotusta toimitettaessa veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot sekä muut vähennyskelpoiset menot
jaksotetaan verovuosien tuotoiksi ja kuluiksi. Elinkeinotoiminnan tulos on tuottojen ja kulujen erotus. (Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968, 1–3§.)
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Maatilatalouden tuloksen laskemista säätelee Maatilatalouden tuloverolaki. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän maatalouden tuloksen jakamisesta pääomatuloksi
ja ansiotuloksi ja tappion vähentämisestä säädetään tuloverolaissa. Tuloverolaki
säätelee puun myyntitulojen verotusta. (Tuloverolaki 1535/1992, 43 §). Maataloudeksi luetaan varsinainen maatalous sekä sellainen erityismaatalous, jota ei
pidetä eri liikkeenä. Maatila on itsellinen taloudellinen yksikkö, jolla harjoitetaan
maa- tai metsätaloutta. Maatalouden tulos saadaan vähentämällä maatalouden
puhtaasta tulosta maataloudesta johtuneen velan korot sekä mahdolliset indeksi- ja
kurssitappiot. (Maatilatalouden tuloverolaki 543/1967, 1.1–3§.)

Muita tuloja kuin elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloja verotetaan tuloverolain mukaan. Ansiotulosta peritään veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle ja
pääomatulosta veroa suoritetaan veroa ainoastaan valtiolle. (Tuloverolaki
1535/1992, 1–2§.) Verovelvollisia ovat verovuonna Suomessa asuneet henkilöt,
kotimaiset yhteisöt, yhteisetuudet ja kuolinpesät Suomesta ja muualta saamastaan
tulosta. Myös henkilöt, jotka eivät ole asuneet Suomessa ja ulkomaalaiset yhteisöt
ovat velvollisia suorittamaan veroa Suomesta saamastaan tulosta. (Tuloverolaki
543/1967, 1.9§)

3.3.1 Eri yritysmuotojen verotus

Yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon.
Jaettavasta yritystulosta veronalaista pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto tai muu sellainen tulo, jota varallisuus on kerryttänyt. (Tuloverolaki 1535/1992, 32 §). Jaettavasta yritystulosta pääomatuloksi
katsotaan elinkeinotoiminnan verovuotta edeltävän verovuoden päättyessä kuuluneelle nettovarallisuudelle laskettu 20 %:n vuotuinen tuotto. Loppuosa jaettavasta
yritystulosta on ansiotuloa. (Tuloverolaki 1535/1992, 40 §, Tikka ym. 2009.)

Elinkeinoyhtymät eivät ole erillisiä verovelvollisia, vaan elinkeinoyhtymän tulo
jaetaan verotettavaksi osakkaiden tulona yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla.
Elinkeinoyhtymiä ovat mm. avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Mikäli elinkei-
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noyhtymällä on elinkeinotulon lisäksi muita tuloja, vahvistetaan yhtymälle erikseen kunkin tulolähteen tulo tai tappio. Myös elinkeinoyhtymän tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon samoin kuin yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajankin
tulo. Elinkeinoyhtymän tappio vähennetään yhtymän saman tulolähteen tuloksesta
seuraavan kymmenen vuoden aikana. (Tuloverolaki 1535/1992, 16 §, Tikka ym.
2009.)

Yhteisöjen, joita ovat mm. osakeyhtiöt ja osuuskunnat, verotettava tulo lasketaan
eri tulolähteiden osalta erikseen ja kunkin tulolähteen tulosta saa vähentää aiemmilta verovuosilta vahvistetut tulolähteen tappiot. Tulolähteiden verotettavat tulot
lasketaan yhteen, ja tästä määrästä suoritetaan yhteisön tuloveroa. Kaikkeen osakeyhtiön tuloon kohdistuu yhtenäinen 26 %:n vero, eikä osakeyhtiölle lasketa
erikseen verotettavaa tuloa valtion- ja kunnallisverotuksessa. (Tikka ym. 2009,
Tuloverolaki 30. 4 §.)

Maatilayrittäjän eri verotusmuodoista tärkein on tuloverotus, joka määräytyy kalenterivuosittain. Maatilayrittäjää voidaan verottaa erikseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesta liike- tai ammattitoiminnasta. Osakeyhtiönä
harjoitetun maatalouden verotusperusteet määräytyvät MVL:n säännösten mukaan
ja metsätalouden verotusperusteet määräytyvät TVL:n mukaisesti muun toiminnan
tulona. Jos metsä kuuluu elinkeino-omistukseen, verotetaan metsästä saatu tulo
EVL:n mukaan. Maatilayrittäjälle saattaa kohdistua myös pääomaverotukseksi
luonnehdittavaa verotusta kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirtoverotuksen muodossa. Muita maatalouteen kohdistuvia verotusmuotoja
ovat arvonlisäverotus, auto- ja ajoneuvoverotus ja polttoainemaksu. (Kiviranta
2009.)

3.3.2 Verotuksen oikaisu, verovalitukset ja ennakointi

Verotuspäätöksessä olevat virheet voidaan oikaista joko veroviraston itseoikaisuna tai muutoksenhaulla. Verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Sen
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sijaan verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan tehdä myös viiden
vuoden määräajan mukaan, mutta vain, mikäli asia ei ole tulkinnallinen tai epäselvä. Mikäli kysymys on virheestä tai puutteellisista tiedoista, oikaisu verovelvollisen vahingoksi on tehtävä kahden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan verovuoden alusta. Jos verovelvollinen on antanut väärää tai puutteellista
tietoa, voidaan oikaisu tehdä verovelvollisen vahingoksi viiden vuoden määräajan
mukaan. Verotusta ei voida oikaista, jos asiasta on olemassa hallinto-oikeuden
lainvoimainen päätös. (VML 1558/1995, 55–56 §, Tikka ym. 2009.)

Peruslähtökohtana pidetään sitä, että kaikki virheet voidaan korjata yhden vuoden
kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien.
Verotuspäätöksessä olevalla virheen laadulla tai sillä, kenen aiheuttama virhe on,
ei ole merkitystä. Verotusta ei kuitenkaan voida oikaista verovelvollisen vahingoksi, jos oikeuskäytäntö on muuttunut verotuksen toimittamisen jälkeen. (Tikka
ym. 2009, HE 91/2005, 24.)

Jos verotusta toimitettaessa on sattunut kirjoitusvirhe, laskuvirhe tai muu niihin
verrattava erehdys sekä verotuksessa oleva virhe, joka perustuu sivullisilta saatuihin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan oikaisu tehdä kahden vuoden
määräajassa. (Tikka ym. 2009, VML 1558/1995, 56.3 §).

Sellaiset virheet, jotka ovat aiheutuneet verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuuden
laiminlyönnin johdosta, voidaan oikaista viiden vuoden määräajan kuluessa. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönneiksi katsotaan tilanteet, joissa verovelvollinen ei ole antanut ollenkaan veroilmoitusta, on antanut puutteellisen, erehdyttävän
tai väärän veroilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan tai muuten laiminlyönyt
ilmoittamisvelvollisuutensa. (Tikka ym. 2009, VML 1558/1995, 56.4 §.)

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta. (VML 1558/1995, 66 §). Verovelvollisen on toimitettava valituskirjelmä verotoimistoon viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien. Veronsaajan on tehtävä valitus vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien. (VML 1558/1995, 67 §).
Kyseisistä määräajoista välittämättä oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä
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saadaan valittaa 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta voidaan
hakea muutosta, jos siihen on myönnetty valituslupa. Valitusaika on 60 päivää
hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. (Tikka ym. 2009.)

Verovaikutusten ennakoinnilla on merkitystä verovelvollisen taloudelliselle päätöksenteolle. Koska verotuksen säännökset eivät välttämättä anna yksiselitteistä
vastausta esille tuleviin kysymyksiin, verovelvollinen voi halutessaan hakea tuloverotuksestaan ennakkotietoa verovirastolta tai ennakkoratkaisun keskusverolautakunnalta. Näin menetellen verovelvollinen saa luotettavan tiedon verokohtelustaan, sillä ennakkokannanotot ovat sitovia. (Tikka ym. 2009.)

3.4

Arvonlisäverotus

Arvonlisävero on osa Suomen verojärjestelmää ja se luetaan välillisiin veroihin,
joita maksetaan hyödykkeiden vaihdannasta. Arvonlisävero on kulutusvero, joka
tarkoittaa, että veroa maksetaan tavaroiden ja palvelujen kulutuksesta. Arvonlisäverovelvollisia ovat tavaroita ja palveluja myyvät elinkeinonharjoittajat ja arvonlisäveron maksajina ovat tavaroiden ja palvelujen lopulliset kuluttajat. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 1.1 §, 2.1 §, Verohallinto 2004, 3, 10.)

Arvonlisäveroa ei kuitenkaan suoriteta kaikista tavaran ja palveluiden myynnistä,
vaan arvonlisäverosta vapautettuja ovat kiinteistön luovutukset, terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, koulutus, rahoituspalvelut, sijoituskulta, vakuutuspalvelut, esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalipalvelut ja eräät muut tavarat ja palvelut. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 27 §, 34 §, 37 §, 39 §, 41 §, 43a §, 44 §, 45 §,
Nieminen, Anttila, Äärilä & Jokinen 2009.)

Arvonlisäverotusta säätelee arvonlisäverolaki ja arvonlisäveroasetus. Arvonlisäveroa tulee suorittaa liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja
palvelun myynnistä, tavaran maahantuonnista, tavaran yhteisöhankinnasta ja tavaran siirrosta varastointimenettelystä. Tämän lisäksi arvonlisäveroa on suoritettava
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kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön, vaikka kyseessä ei ole liiketoiminnan muodossa tapahtuva toiminta. Autoverolle suoritettavasta arvonlisäverosta säädetään erikseen autoverolaissa. (Arvonlisäverolaki 1501/1993,
1.1§.)

3.4.1 Tuonnin ja viennin arvonlisäverotus

Tavaran maahantuonnista säädetään arvonlisäverolain 9 luvussa. Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tuontia yhteisöön (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 86 §).
Tavaranmaahantuonti on verollista ja siitä suoritetaan Suomen arvonlisäveroa
Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista (Arvonlisäverolaki 1501/1993,
1.1 §). Tavaran maahantuonnin katsotaan tapahtuneen Suomessa myös silloin, kun
tavara on Suomessa, kun se tuodaan EU:iin (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 86a §).
Tavaran tuonti muodostaa pääsäännön mukaan verotettavan tapahtuman riippumatta siitä, liittykö tuonti tavaran ostoon ulkomailta ja onko maahantuojana yritys
vai yksityishenkilö. (Äärilä & Nyrhinen 2008, 273).

Tuotaessa tavaraa yhteisön ulkopuolelta maahan, on siitä suoritettava arvonlisäveroa. Tavaran maahantuonnin veron kantaa tulliviranomainen tullauksen yhteydessä. Veron on velvollinen suorittamaan se, jonka nimissä tulli-ilmoitus tehdään.
Tavaran maahantuonnin verokanta määräytyy samojen säännösten perusteella
kuin kotimaan myynnissä, ja veron peruste vahvistetaan tullikoodeksin mukaan
määräytyvän tullausarvon mukaisesti. Tullausarvo on tavarasta tosiasiallisesti
maksettu hinta, johon lisätään valtiolle maksettavat verot, tullit, tuontimaksut ja
muut maksut. Myös kuljetus-, purkaus-, vakuutus- ja muut tavaran kuljetukseen
liittyvät kustannukset sisällytetään veron perusteeseen ensimmäiseen Suomessa
olevaan määräpaikkaan asti. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 86 §, 86 a §, 86 b §,
88–93 §, Verohallinto 2004, 32.)

Arvonlisäveron kulutusveroluonteen mukaisesti Suomesta yhteisön ulkopuolelle
tapahtuva myynti on verotonta, koska hyödykkeen kulutus tapahtuu ulkomailla.
Tämän vuoksi vienti yhteisön ulkopuolelle on vapautettu verosta. (Nieminen ym.
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2009.) Tavaroiden vienti yhteisön ulkopuolelle on verotonta, kun myyjä tai joku
muu myyjän toimeksiannosta kuljettaa tavaran yhteisön ulkopuolelle (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 70.1 §). Yhteisön ulkopuolelle tapahtuvan tavaran viennin
verottomuus on riippumaton siitä, kuka ostaja on. Ostajana voi olla yhteisön ulkopuolinen yritys, yhteisömaasta oleva yritys, suomalainen yritys tai yksityishenkilö. Verottomuuden edellytys on, että tavara on viety suoraan yhteisön ulkopuolelle. (Äärilä ym. 2008, 263).

Tavaran viennistä tehdään tullille vienti-ilmoitus, joka on näyttönä sille, että tavara on myyty yhteisön ulkopuolelle. Mikäli tulli-ilmoitusta ei ole, joudutaan vienti
näyttämään toteen muiden asiakirjojen avulla. Tällaisia asiakirjoja ovat kauppalaskut ja -sopimukset, rahtisopimukset ja -laskut sekä selvitys siitä, että ostajan
maksusuoritus on tuloutettu yhteisön ulkopuolelta. (Äärilä ym. 2008, 263, Verohallinto 2004, 28.)

3.4.2 Yhteisökauppa ja kansainväliset palvelut

Yhteisökaupalla tarkoitetaan Euroopan yhteisön eri jäsenvaltioissa toimivien yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten välistä tavarakauppaa. Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisillä rajoilla ei ole tullimuodollisuuksia, vaan tavaroilta koskee vapaa liikkuvuus jäsenmaiden välillä. Yhteisökaupan arvonlisäverotuksessa jäsenmaiden välillä sovelletaan määränpääperiaatetta, joka tarkoittaa, että tavarat voidaan myydä jäsenvaltiosta toiseen verotta, sillä ne verotetaan määränpäämaan
säännösten mukaan arvonlisäverotuksen yhteydessä. Tätä käytäntöä sovelletaan
vain verovelvollisten yritysten välillä. Mikäli ostajana on ei-verovelvollinen esim.
yksityishenkilö, verotus tapahtuu myyntimaassa. Poikkeuksen tähän tekee kuitenkin uusien kuljetusvälineiden myynti, joka verotetaan aina määränpäässä. (Arvonlisäverolaki 1501/1993 26 a §, Tomperi 2007, 257, Äärilä ym. 2008, 279, 281.)

Kansainvälisten palvelujen osalta verotettavat palvelut on määritelty palvelujen
myyntimaasäännösten mukaan, jolloin oletuksena on, että Suomessa myyty palvelu myös kulutetaan Suomessa. Palvelun myynnin yleissäännön mukaan palvelu
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katsotaan myydyksi Suomessa, mikäli se luovutetaan Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta tai mikäli kiinteää toimipaikkaa ei ole, katsotaan palvelu
myydyksi Suomessa, jos myyjän kotipaikka on Suomessa. (Arvonlisäverolaki
1501/1993, 64 §, Tomperi 2007, 269.) Poikkeuksen pääsääntöön tekevät kuljetuskaluston vuokrauspalvelu, kiinteistöön kohdistuvat palvelut, henkilökuljetuspalvelut ja tavarankuljetuspalvelut. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 65–67 §, Verohallinto 2004, 18.)

3.4.3 Rakentamispalvelut, kiinteistön hallinta ja kiinteistön vuokraus

Huolimatta siitä, että rakennusten myynti ja vuokraaminen ovat pääsäännön mukaan verottomia, sisältyy rakennuksiin arvolisävero, joka kohdistetaan rakennuksiin rakentamispalvelujen verotuksena. Veron suorittaminen on riippuvainen rakennuksen rakentamis- ja luovuttamistavasta ja sitä suoritetaan joko rakentamispalvelujen myynnin tai oman käytön perusteella. Rakentamispalveluja ovat kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaustyö sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttaminen ja rakennus- ja korjaustyöhön liittyvä suunnittelu, valvonta ja
muu niihin verrattava palvelu. Rakennustyöksi luetaan sekä talonrakentaminen
että maa- ja vesirakentaminen, kun taas rakentamispalvelujen toiseen ryhmään
kuuluvat erilaiset rakennuttajapalvelut. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 27 §,
29 §, 31 §, 31 a §, 32 §, 33 §, 33 a §, Nieminen ym. 2009)

Mikäli uudisrakennus rakennetaan kokonaisurakkana, jolloin urakoitsija luovuttaa
rakennuksen valmiina, verotus tapahtuu rakentamispalvelun myyntinä. Tällöin
kyseeseen ei tule kiinteistönluovutuksen verottomuuden soveltaminen, vaan veroa
maksetaan koko tilaajalta veloitetusta urakkasummasta. Mikäli elinkeinonharjoittaja rakentaa tai rakennuttaa hallinnassaan olevalle maa-alueelle rakennuksen
myyntiä varten tai myy uudisrakentamiseen liittyvän rakentamispalvelun määräysvallassaan sopimuksentekohetkellä olevalle asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle,
kyseessä on omaan lukuun rakentaminen. Tällöin verotus tapahtuu oman käytön
verotuksena ja rakennustyöstä saatu kate on veroton. (Arvonlisäverolaki
1501/1993, 31 §, Äärilä ym.2008, 349–352.)
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Elinkeinonharjoittajan on suoritettava oman käytön veroa rakentamispalvelun
ottamisesta omaan käyttöön, vaikka rakentamispalvelua ei myytäisikään ulkopuolisille ja myös mikäli rakentamispalvelu suoritetaan verotonta elinkeinotoimintaa
varten. Omaan käyttöön otetun rakentamispalvelun arvonlisävero määräytyy välittömien ja välillisten kustannusten mukaan. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 31 a §,
Verohallinto 2004, 22.)

Kiinteistönhallintapalvelut muodostavat poikkeuksen Suomen arvonlisäverotuksessa. Kiinteistönhallintapalveluista suoritetaan veroa silloinkin, kun kyseessä ei
ole liiketoiminnan muodossa tapahtuva omaan käyttöön ottaminen. Veron suorittamiseen ei vaikuta myöskään se, onko kiinteistönhaltija muusta toiminnastaan
arvonlisäverovelvollinen. Veron suorittamisen velvollisuus ei edellytä vastaavan
palvelun myymistä ulkopuoliselle. (Nieminen ym. 2009.) Kiinteistönhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito ja muu kiinteistönhoito ja
kiinteistön talous- ja hallintopalvelut. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 32.3 §.)

Kiinteistön vuokraus ja käyttöoikeuden luovutus on pääsäännön mukaan verotonta, mutta vuokranantaja tai kiinteistön omistaja voi vapaaehtoisesti hakeutua kiinteistön luovutuksesta arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli kiinteistöä tai sen osaa
käytetään arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa. Tällöin kiinteistöön kohdistuvat
verolliset hankinnat ovat vähennyskelpoisia. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy, mikäli verovelvolliseksi hakeutumisen
edellytykset päättyvät. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 30 §, Verohallinto 2004,
15.)

3.4.4 Muita arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

Immateriaalipalveluiden suomalaisen myyjän verotus riippuu siitä, luovutetaanko
palvelu kiinteään toimipaikkaan, luovutetaanko palvelu Euroopan Yhteisön ulkopuolelle tai onko yhteisökaupassa ostajana elinkeinonharjoittaja vai yksityishenkilö. Suomalaisen elinkeinonharjoittajan ostaessa immateriaalipalvelun ulkomaiselta
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myyjältä, sovelletaan käännetyn verovelvollisuuden perustetta, jolloin ostaja tilittää veron Suomeen. Jos ostajana on muu kuin elinkeinonharjoittaja, sisältää ostohinta myyntimaan veron. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 68 §, Äärilä ym. 2008,
319–320.)

Immateriaalipalveluita ovat tekijänoikeuden, patentin, lisenssin, tavaramerkin
yms. myynti, mainos- ja ilmoituspalvelut, konsultointi-, suunnittelu-, piirustus ja
muut vastaavat palvelut, atk-palvelu ja tietojen luovutusta koskeva palvelu, notariaatti- ja perintäpalvelut, työvoiman vuokrauspalvelu, irtaimen esineen vuokraus,
velvollisuus pidättäytyä tekijän- tai muun sellaisen oikeuden käyttämisestä tai
tietyn liiketoiminnan harjoittamisesta ja edellä lueteltujen palvelujen välitys. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 68 §, Verohallinto 2004, 20).

Ennakkomaksu on maksu, joka saadaan ennen kuin tavara tai palvelu luovutetaan.
Ennakkomaksujen verot kohdistetaan niiden kertymiskuukaudelle maksuperusteen
mukaan. Ennakkomaksujen kohdentamista maksuperusteisesti sovelletaan mm.
rakennusurakoihin ja muihin pitkäaikaisiin toimituksiin sekä sellaisiin tilanteisiin,
joissa maksuja suoritetaan ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista.
(Arvonlisäverolaki 15 §, Nieminen ym. 2009, Äärilä ym. 2008, 161.)

Marginaaliverotuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa veroa maksetaan myynti- ja
ostohinnan välisestä erotuksesta. Marginaaliverotusta voidaan soveltaa käytettyjen
tavaroiden myyntiin, kun käytettyjen tavaroiden kauppias ostaa käytetyn, sellaisenaan tai korjattuna kulutukseen kelpaavan tavaran verotta esim. yksityiseltä kuluttajalta. Myös matkatoimistopalveluihin sovelletaan marginaaliverotusta, jos markanjärjestäjä myy omassa nimissään muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi
matkustajan hyväksi ostamiaan palveluita. Myös taide- keräily- ja antiikkiesineisiin voidaan soveltaa marginaaliverotusta. (Arvonlisäverolaki 1501/1993, 79 a 80 §, Verohallinto 2004, 20, 36, Nieminen ym. 2009, Äärilä ym. 2008, 469, 524,
526–528.)
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3.5

Yritysjärjestelyt

Yritys voi joutua muuttamaan yhtiömuotoaan, mikäli alkuaan valittu yhtiömuoto
ei enää vastaakaan toiminnan luonnetta. Syitä yhtiömuodon muuttamiseen voivat
olla esim. yrityksen harjoittaman toiminnan luonnollinen kehittyminen ja laajeneminen, uuden pääoman tarve, verotus, jonkun yhtiömiehen tai osakkaan kuolema, eläkkeelle siirtyminen tai muu sukupolvenvaihdokseen johtava tapahtuma,
yhtiöosuuden, osakekannan tai sen olennaisen osan myynti tai toiminnallisista tai
muista syistä tapahtuva yhtiön uudelleenorganisointi. (Koski & Sillanpää 2009.)

Yleisin tapa muuttaa yhtiömuotoa on se, että oikeudellisesti yksinkertaisempi yritys muutetaan kehittyneemmäksi, jolloin yksityisliike muutetaan avoimeksi tai
kommandiittiyhtiöksi ja edelleen osakeyhtiöksi. Uuden osakeyhtiölain mukaan on
mahdollista myös päinvastaiseen muutokseen, jolloin osakeyhtiö voidaan muuttaa
avoimeksi tai kommandiittiyhtiöksi ja jopa yksityisliikkeeksi. Osakeyhtiö voidaan
muuttaa myös osuuskunnaksi tai päinvastoin. Yhtiömuodon muutoksessa yhtiön
oikeudellinen identiteetti pysyy pääsääntöisesti samana. (OYL 624/2006, 19.4 §,
Koski ym. 2009.)

Yhtiöiden sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan kahden tai useamman yhtiön
sulautumista. Sulautuminen voi tapahtua siten, että yhden tai useamman yhtiön
varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle yhtiölle. Tätä
kutsutaan absorptiosulautumiseksi. Sulautuminen on mahdollista tehdä myös siten, että vähintään kaksi yhtiötä yhtyy perustamalla uuden yhtiön, johon niiden
varat ja velat siirtyvät vastaanottavan yhtiön osakkeita tai osuuksia vastaan. Tällöin on kyseessä kombinaatiosulautuminen. (OYL 624/2006 16.1–2 §, Koski ym.
2009.)

Jakautuminen sen sijaan on sulautumisen vastakohta. Osakeyhtiö voi jakautua
siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät ilman selvitysmenettelyä osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle perustettavalle osakeyhtiölle, jolloin
jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön
osakkeita. Jakautumisvastikkeena voi olla myös rahaa, muuta omaisuutta ja si-
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toumuksia. Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt ovat toissijaisessa yhteisvastuussa
muille jakautumiseen osallistuville yhtiöille siirtyvistä jakautuvan yhtiön veloista.
(OYL 624/2006, 17.1 §, Koski ym. 2009.)

Yhtiö voi myös purkaantua, jolloin yhtiön olemassaolo lakkaa ja yhtiön toiminta
ja olemassaolo päättyy lopullisesti. Yhtiön purkamiseen voivat johtaa sulautuminen toiseen yhtiöön, täydellinen jakautuminen, selvitystila, konkurssi tai rekisteristä poistaminen viranomaisen toimesta. (Koski ym. 2009.)

Yrityssaneerauksesta säädetään yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (YrSanL 47/1993). Yrityksen saneeraus on lakimääräistä, velkojan määräämisvaltaan
perustuvaa insolvenssimenettelyä, jonka avulla pyritään yrityksen menetetyn
maksukyvyn palauttamiseen. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat elinkeinonharjoittajat voivat hakeutua yrityssaneeraukseen. Saneerausmenettely alkaa yrityksen,
velkojan tai todennäköisen velkojan tekemästä hakemuksesta tuomioistuimelle.
Tuomioistuimen antamalla päätöksellä määrätään yksi tai useampi selvittäjä laatimaan selvitys yrityksen tilasta, seuraamaan yrityksen toimintaa ja laatimaan saneerausohjelma, jonka tuomioistuin vahvistaa. (Mähönen, Säiläkivi & Villa 2006,
679, Koski ym. 2009, YrSanL 47/1993, 1 §, 2 §, 5 §, 8 §.)

Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin.
Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssi on kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa
velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin alkaessa
velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan. Tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan velallisen omaisuutta ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten. (Konkurssilaki 120/2004, 1 §.)

Liiketoimintasiirrossa liiketoimintaan kuuluva omaisuus sijoitetaan toiseen osakeyhtiöön ja vastikkeeksi saadaan vastaanottavan yhteisön uusia osakkeita. Avoin
tai kommandiittiyhtiö tai toiminimi ei voi olla osallisena liiketoimintasiirrossa.
Liiketoimintakokonaisuus siirretään siihen kuuluvine varoineen ja velkoineen
joko olemassa olevaan tai varta vasten perustettuun yhtiöön. Siirtävä osakeyhtiö
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saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Muuta
vastiketta ei saa käyttää. (Suomen Yrittäjät 2009.)

3.6

Muut taloushallinnon osa-alueet, tietotekniikka ja kielitaito

Tilitoimistoissa hoidetaan kirjanpidon, verotuksen ja palkanlaskennan lisäksi
usein myös asiakkaiden laskutusta ja reskontraa. Reskontra on kirjanpidon osatehtävä, jonka avulla hoidetaan yritysten osto- ja myyntitilejä. Reskontran avulla seurataan saatavien ja velkojen kehitystä, saatavia asiakaskohtaisesti ja velkoja hankkijakohtaisesti kunkin omalla tilillä. Reskontrien saldot täsmäytetään kuukausittain kirjanpidon kanssa. Tilitoimistot osallistuvat asiakkaidensa kannattavuuden
seurantaan ja ennakoivat tulevaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, Ihantola,
Leppänen, Kuhanen & Sivonen 2008, 216.)

Toimialarajojen hämärryttyä tilitoimistojen tehtäväkenttä on lähentynyt muita
liike-elämän palveluja tarjoavia aloja. Tämän vuoksi liike-elämän palvelusektorilla työskenteleviltä edellytetään hyvin samantapaisia taitoja. Liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärtäminen, myyntiosaaminen, tietotekninen osaaminen, kansainvälisyyteen liittyvä osaaminen ja persoonalliset ominaisuudet ja asennetekijät
ovat edellytyksiä, joita henkilöstöltä edellytetään. Kielitaito korostuu ja erityisesti
englannin kielen käyttöä työkielenä edellytetään joissakin tilitoimistoissa. (MetsäTokila 2009, 38–39.)

Tilitoimistot opastavat asiakkaitaan myös tietoteknisissä ratkaisuissa, joten ATKvalmiuksien kehittäminen ja niiden käytön kouluttaminen on tärkeää. Taloushallinnon ohjelmistojen hallintaa vaaditaan tilitoimiston henkilöstöltä, sillä kirjanpito
ja moni muu työ hoidetaan tietokoneen avulla. Alalla olevilta vaaditaankin tietokoneen AB-ajokorttia vastaavia taitoja toimisto-ohjelmien käytössä ja taloushallinnon ohjelmien hallinta. Uusien tietojärjestelmien myötä tilitoimistoissa hoidettavat laskutus, kirjanpito tilinpäätöksineen, raportoinnit ja asiakkaiden maksut
ovat muuttuneet sähköisesti hoidettaviksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, Metsä-Tokila 2009, 38–39, 42.)
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4.1

KYSELYTUTKIMUS

Yritysesittely

Tutkimus tehtiin tilitoimistokonsernissa, jolla on useita toimistoja Suomessa ja
henkilöstöä on yli 200. Konsernin pääkonttori sijaitsee Etelä-Suomessa. Yhtiön
omistajina on useita eri tahoja. Yhtiöllä on myös tytäryhtiöitä Suomessa. Osassa
tytäryhtiöistä osakkaana on myös toimiva johto.

Opinnäytetyöhön liittyen lähetettiin tilitoimistokonsernin emoyhtiön työntekijöille
kyselytutkimus sähköpostitse. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään henkilökunnan
erityisosaamista tilinpäätöksestä, palkanlaskennasta, verotuksesta mukaan lukien
arvonlisäverotus, yritysjuridiikasta ja yritysjärjestelyistä. Lisäksi selvitettiin muiden taloushallinnon osa-alueiden, tietotekniikan ja kielitaidon osaamista.

4.2

Toteutus ja rakenne

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselylomake lähetettiin 18.11.2008
sähköpostin liitteenä erikseen jokaiselle asiantuntijaryhmän jäsenelle ja toimistojen toimistopäälliköille, jotka välittivät kyselylomakkeen oman toimistonsa henkilöstölle. Kysely lähetettiin 108 henkilölle. Vastaukset pyydettiin toimittamaan
sähköpostilla, koska kaikilla kyselyn saaneilla oli mahdollisuus käyttää sähköpostia. Näin vastaukset saatiin nopeasti. Vastauksia saatiin yhteensä 61 kappaletta,
joten vastausprosentti oli 56,5.

Kyselyn välittäneille toimistopäälliköille laitettiin sähköpostilla saatekirje ja liitteenä kyselylomake saatekirjeellä (Liite 1). Kyselylomakkeen saatekirjeessä selvitettiin opinnäytetyön aihe ja toteutuksen sekä kyselyn tarkoitus. Siinä annettiin
myös ohjeet kyselyn palauttamisesta, yhteystiedot mahdollisia kyselyjä varten ja
päivämäärä, mihin mennessä toivottiin saatavan vastaukset.
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Kyselylomake koostui kolmesta osasta ja se sisälsi kymmenen sivua. Ensimmäisessä osassa olivat vastaajien tiedot. Seuraavassa osassa oli osaamisen arviointiasteikko ja ohjeet vastaamiseen. Arvoasteikkona käytettiin kuusiportaista nollasta
viiteen -asteikkoa, jossa nolla tarkoitti, ettei asiasta tiedä ollenkaan ja viisi puolestaan kertoi, että ymmärtää ja osaa asian monipuolisesti ja kykenee opastamaan
muita. Kolmas osa koostui erityisosaamisen kartoituksesta tilinpäätöksen, palkanlaskennan, verotuksen, arvonlisäverotuksen, yritysjuridiikan ja yritysjärjestelyjen
osalta. Lisäksi kartoitettiin muiden taloushallinnon osa-alueiden, tietotekniikan ja
kielitaidon osaamista. Jokaisen osion lopussa oli mahdollisuus lisätä erityisosaamisalueita ja kyselyn lopuksi oli mahdollisuus omille kommenteille.

Kyselyn tulokset käsiteltiin siten, että ammattilaisiksi luokiteltiin henkilöt, jotka
vastasivat osaamistasokseen numeron neljä jokaiseen osa-alueen kysymykseen.
Asiantuntijoina pidettiin henkilöitä, jotka vastasivat osaamistasokseen numeron
viisi jokaiseen osa-alueen kysymykseen.

Vastaajan taustatiedoissa kartoitettiin vastaajan nimi, ikä, työvuodet alalla, koulutus ja mahdolliset muut taloushallinnon tutkinnot, työtehtävä sekä toimipaikka,
jossa henkilöt työskentelevät. Kyselyyn vastanneiden joukossa oli myös asiantuntija-ryhmässä työskenteleviä, joiden toimipaikkaa kutsutaan nimellä asiantuntijat.
Vastaajan nimeä ja toimipaikkaa ei käytetty opinnäytetyössä, vaan ne olivat taustatietona osaamispankkia varten.

Tilinpäätös osiossa kartoitettiin vastaajan osaamista liittyen kirjanpitoa sääteleviin
lakeihin ja asetuksiin sekä KILA:n yleisohjeiden tuntemusta ja tarkemmin osatuloutukseen liittyvää yleisohjetta. Tässä osiossa kartoitettiin myös tilinpäätökseen
liittyvien asiakirjojen osaamista ja myös tilinpäätöksen analysoinnin ja tulkinnan
sekä toimialojen vertailun osaamista.

Palkanlaskentaosiossa kartoitettiin henkilöstön osaamista palkanlaskentaa ohjaavien lakien ja työehtosopimusten osalta. Lisäksi selvitettiin palkanlaskennan erityiskysymysten kuten lopputilin, lomapalkkojen ja -korvausten laskennan sekä
vuosi-ilmoitusten tekemisen osaamista.
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Verotuksen erityisosaamisen kartoituksessa selvitettiin tuloverotusta säätelevien
lakien osaamista. Lisäksi kartoitettiin henkilökohtaisen verotuksen ja eri elinkeinojen verotuksen osaamista. Tässä osiossa kartoitettiin myös verotukseen liittyvien oikaisujen, verovalitusten ja ennakkotietojen ja -ratkaisujen osaamista.

Arvonlisäverotuksen osiossa kartoitettiin arvonlisäverotukseen liittyvien erityiskysymysten osaamista. Kyselyssä kartoitettiin tuontiin ja vientiin liittyvää arvonlisäverotusta, yhteisökaupan, kansainvälisten palvelujen, immateriaalipalvelujen,
rakentamispalvelujen, kiinteistönhallinnan, kiinteistön vuokrauksen, ennakkomaksujen ja marginaaliverotuksen arvonlisäverotusta.

Yritysjuridiikan osalta kartoitettiin eri kirjanpitovelvollisten toimintaa säätelevien
lakien tuntemista. Tässä osiossa selvitettiin myös yhtiön perustamisen, eri pöytäkirjojen hallintaa ja yhtiömuotojen vertailun ja valinnan osaamista.

Yritysjärjestelyissä kyselyssä kartoitettiin yhtiömuodon muuttamisen, sulautumisen, jakautumisen ja yhtiön purkamisen osaamista. Lisäksi selvitettiin, minkälaista
on osaaminen yrityssaneerauksen ja yrityksen konkurssin osalta. Tässä osiossa
kartoitettiin myös liiketoimintasiirron, osakevaihdon, sukupolvenvaihdon, ja näitä
aiheita sivuavan yrityksen arvonmäärityksen osaaminen.

Lisäksi kyselyssä sivuttiin muiden taloushallinnon osa-alueiden, kuten myyntilaskutuksen, reskontrien, maksatusten ja sähköisten ostolaskujen kierrätysten osaamista. Tietotekniikan osalta kartoitettiin töissä käytettävien ohjelmien osaamista
sekä käytettäviä ohjelmia. Kyselyssä kartoitettiin myös henkilöstön kielitaitoa.

4.3

Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastasi 61 työntekijää ja vastausprosentiksi muodostui 56,5. Kuviosta 6
nähdään vastaajien ikäjakauma. Vastaajien ikärakenne jakautuu melko tasaisesti
eri ikäluokkiin, sillä lähes puolet vastaajista oli alle 45-vuotiaita ja hiukan yli 50
prosenttia vastaajista oli yli 45-vuotiaita. Yli 55-vuotiaiden osuus vastaajista oli
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lähes 20 prosenttia, joten alalle tarvitaan nuoria osaajia työntekijöiden eläköitymisen vuoksi.

KUVIO 6. Vastaajien ikäjakauma.

Kuviosta 7 nähdään vastaajien työvuodet alalla ikäluokittain. Yli 55-vuotiaista yli
70 prosenttia on työskennellyt alalla 25 – 34 vuotta ja lähes 10 prosenttia yli 35
vuotta. Huomionarvoista on, että yli 55-vuotiaista lähes 10 prosenttia on ollut alalla alle 5 vuotta. Tästä voidaan päätellä, että joukossa on ollut mahdollisesti alanvaihtajia.

KUVIO 7. Vastaajien ikä/työvuodet alalla.
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Kuviosta 8 nähdään, että koulutuksena yli 65 prosentilla vastaajista oli yomerkonomin tai merkonomin koulutus. Korkeakoulututkinnon oli suorittanut
lähes 20 prosenttia vastaajista, joista alempi korkeakoulututkinto oli yli 13
prosentilla. Sen sijaan yliopisto- tai ylempi korkeakoulututkinto oli vain alle 7
prosentilla.

KUVIO 8. Vastaajien koulutus.

Henkilöstön koulutus on Taloushallintoliiton mukainen, sillä Taloushallintoliiton
mukaan alalla toimivien peruskoulutuksena ovat tyypillisimmin merkonomin,
tradenomin, ekonomin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnot.

KUVIO 9. Vastaajien muu koulutus.

Kuviosta 9 nähdään, että KLT tutkinnon on suorittanut yhteensä yli 26 prosenttia
vastaajista. Muina tutkintoina mainittiin MJK:n Laskenta I ja Taloushallinnon I ja
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II-tutkinnot, Taloushallinnon ammattitutkinto, Johtamisen erikoisammattitutkinto
JET, tilintarkastuksen HTM-tutkinto, sisäisen tarkastuksen CFE-tutkinto, Markkinointi-instituutin MHT-tutkinto, diplomipalkanlaskijan tutkinto ja työsuhdeasiaintutkinto. Lisäkoulutusta on hankkinut yli 40 prosenttia vastaajista, joten tästä voidaan päätellä, että ammattitaitoa halutaan pitää yllä.

KUVIO 10. Vastaajien työtehtävät.

Kuviosta 10 nähdään, että vastaajista lähes 70 % toimii kirjanpitäjänä,
toimistopäälliköitä on yli 10 % vastaajista ja palkanlaskijana toimii yli 8
prosenttia vastaajista. Asiantuntijoina toimii vajaa 5 prosenttia vastaajista. Osa
toimistopäälliköistä ilmoitti tekevänsä myös muita töitä, kuten kirjanpitoa ja
palkanlaskentaa, ja osa kirjanpitäjistä hoiti myös palkanlaskentaa.

4.4

Tutkimustulokset

Tutkimuksella haluttiin selvittää case-yrityksessä työskentelevät ammattilaiset ja
asiantuntijat eri osa-alueilla. Näistä osa-alueista tilinpäätöksen osaamista tutkittiin
tilinpäätöksen laadinnan, johon sisällytettiin kirjanpitolain ja -asetuksen sekä
KILA:n ohjeiden osaaminen, ja tilinpäätöksen tulkinnan alueina. Palkanlaskennasta selvitettiin osaajat.
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Verotusta tutkittiin syvällisemmin tutkimalla verotuksen osa-alueiden osaajia.
Verotus jaettiin tulojen verottamiseen liittyviin lakeihin, yksityishenkilöiden ja eri
yritysmuotojen verotukseen sekä verotuksen ennakointiin ja oikaisuihin. Arvonlisäverotuksesta, yritysjuridiikasta ja yritysjärjestelyistä selvitettiin ammattilaiset
ja asiantuntijat. Lisäksi kartoitettiin muiden taloushallinnon osa-alueiden ja tietotekniikan osaajia sekä selvitettiin henkilöstön kielitaitoa, mutta näihin osaalueisiin ei paneuduttu.

4.4.1 Tilinpäätös

Tilinpäätöksen laadinnan ammattilaisia (Kuvio 11) löytyy yhteensä kolme henkilöä ja jokainen työskentelee eri toimistossa. Tutkimuksessa ilmeni, että yksittäisen tilinpäätöksen laadinnan osa-alueen ammattilaisia löytyi useita, mutta kokonaisuuden hallitsi vain kolme ammattilaista. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että
kehittyäkseen koko osa-alueen ammattilaiseksi tarvitaan useampi työvuosi alalla.

KUVIO 11. Tilinpäätöksen laadinnan ammattilaiset.

Kuviosta 12 nähdään tilinpäätöksen laadinnan asiantuntijat, joita löytyi myös
kolmesta eri toimistosta yhteensä kolme henkilöä. Asiantuntijat sijoittuivat eri
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toimistoihin kuin ammattilaiset, joten tästä voidaan päätellä, että osaaminen on
jakautunut eri toimistojen kesken. Huomioitavaa oli, että osassa toimistoista
puuttuu kokonaisvaltainen osaaminen tilinpäätöksen laadinnassa. Tutkimuksesta
voidaan päätellä, että tilinpäätös on laaja-alainen kokonaisuus, joka vaatii
erityisosaamista. Huomioitavaa oli, että asiantuntija tilinpäätöksen laadinnassa
löytyi jopa 5–14 vuotta alalla olleiden joukosta.

KUVIO 12 . Tilinpäätöksen laadinnan asiantuntijat.

Tutkimus osoitti, että kolme ammattilaista hallitsee tilinpäätöksen tulkinnan.
(Kuvio 13). Ammattilaisia löytyi kaksi 5–14 vuotta alalla olleista ja yksi 25–34
vuotta alalla ollut. Tästä voidaan päätellä, että työvuodet alalla ei ole niin
merkitsevä tekijä tämän osion kohdalla, vaan myös lyhyemmässä ajassa voi
kehittyä ammattilaiseksi.
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KUVIO 13. Tilinpäätöksen tulkinnan ammattilaiset.

Tilinpäätöksen tulkinnan asiantuntijoita löytyi kaksi, toinen toimistosta 9 ja toinen
toimistosta 8. (Kuvio 14). Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vastaajista
löytyy tilinpäätöksen tulkitsemisen osaajia useammasta eri toimistosta, mutta on
myös toimistoja, joissa ei ole yhtään ammattilaista tai asiantuntijaa.

KUVIO 14. Tilinpäätöksen tulkinnan asiantuntijat.
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Tutkimuksesta selvisi, että tilinpäätökseen laadintaan liittyvät toimintakertomus ja
rahoituslaskelma sekä konserni- ja IFRS-tilinpäätös olivat selkeästi huonommin
osattuja alueita, ja tästä kokonaisuudesta ei löytynyt yhtään ammattilaista tai
asiantuntijaa. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että kukaan vastanneista
ei ollut tilinpäätöksen kaikkien osa-alueiden ammattilainen eikä myöskään
asiantuntija, vaan jokaiselta tutkimukseen vastanneista löytyi jokin heikompi osaalue.

4.4.2 Palkanlaskenta

Palkanlaskennan osalta tutkittiin sekä normaaliin työaikaan ja vuosilomiin liittyvien lakien että lopputilien ja vuosilomiin liittyvien korvausten osaamista. Työehtosopimuksista tutkimuksessa selvisi, että eri toimistojen palkanlaskennassa lasketaan kaikkiaan kahdenkymmenenyhden eri työehtosopimuksen alaisia palkkoja.
Kuten kuvio 15 osoittaa, löytyi kaksi palkanlaskennan ammattilaista, joista molemmat työskentelevät toimistossa 10.

KUVIO 15. Palkanlaskennan ammattilaiset.
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Kuviosta 16 nähdään, että palkanlaskennan asiantuntijoita löytyi yhteensä kolme.
Palkanlaskennan asiantuntijat jakaantuivat 5 – 14 vuotta alalla olleisiin ja 25 – 34
vuotta alalla olleeseen. Huomioitavaa on, että ikäluokasta 15 – 24 vuotta alalla
olleista ei löytynyt yhtään asiantuntijaa, mutta ikäluokasta 5 – 14 vuotta alalla
olleista löytyi peräti kaksi asiantuntijaa.

KUVIO 16. Palkanlaskennan asiantuntijat.

Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että palkanlaskijat ovat kaikki vähintään
alan ammattilaisia, koska tutkimukseen vastanneista palkanlaskijoita oli 8,2
prosenttia eli viisi henkilöä.

4.4.3 Verotus

Verotus jaettiin tutkimuksessa eri osa-alueisiin, koska verotukseen liittyvää osaamista haluttiin selvittää tarkemmin. Tutkimuksessa selvisi, että tuloverotusta säätelevien lakien ammattilaisia ei löytynyt yhtään. Kuviosta 17 nähdään, että asiantuntijoita osa-alueelta löytyi kaksi, joista toinen työskentelee asiantuntijaryhmässä.
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KUVIO 17. Verolakien asiantuntijat.

Tutkimuksesta selvisi, että yksityishenkilöiden ja eri yritysmuotojen verotuksen
asiantuntijoita löytyi vain yksi ja ammattilaisia ei löytynyt yhtään.

KUVIO 18. Verotuksen asiantuntijat.

Verotuksen ennakointiin ja oikaisuun perehtyneitä löytyi kolme henkilöä.
Kuviosta 19 nähdään, että yksi asiantuntijaryhmään kuuluva henkilö arvioi
olevansa ammattilainen, joka hallitsee verotuksen ennakoinnin ja myös
verotuksessa tapahtuneiden virheiden oikaisemisen.
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KUVIO 19. Verotuksen ennakointi ja oikaisu ammattilaiset.

Kuvio 20 osoittaa, että verotuksen ennakoinnin ja oikaisun asiantuntijoita löytyi
yhteensä kaksi. Huomiotavaa oli, että jopa 5–14 vuotta alalla olleiden joukuosta
löytyi verotuksen tältä osa-alueelta asiantuntija. Tästä voidaan päätellä, että
verotuksen osa-alueista ennakointi ja oikaisu koettiin helpommaksi kuin
esimerkiksi tuloverotus.

KUVIO 20. Verotuksen ennakointi ja oikaisu asiantuntijat.
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Tutkimus osoitti, että kokonaisvaltaisesti verotuksen hallitsi vain yksi
asiantuntija-ryhmään kuuluva henkilö, kuten kuvio 21 osoittaa. Tutkimuksen
perusteella voidaan päätellä, että verotus on kaiken kaikkiaan erittäin
monimuotoinen alue, ja siihen täytyy perehtyä todella laaja-alaisesti voidakseen
profiloitua verotuksen asiantuntijaksi.

KUVIO 21. Koko verotuksen asiantuntijat.

Verotuksesta voidaan todeta, että tutkimus tukee teoriaa, jonka mukaan
asiantuntijuuden saavuttamiseen tarvitaan sekä teoreettista opiskelua että
kokemusta. Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että asiantuntija-ryhmään
kuuluvan vastaajan erikoisala on verotus.

4.4.4 Arvonlisäverotus
Tutkimuksessa haluttiin selvittää arvonlisäverotuksen erityiskysymysten osaamista. Kuten kuviosta 22 selviää, löytyi arvonlisäverotuksen ammattilaisia vain yksi
toimistosta 4. Työvuosia alalla oli 5–14 vuotta.
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KUVIO 22. Arvonlisäverotuksen ammattilaiset.

Kuviosta 23 voidaan nähdä, että arvonlisäverotuksen asiantuntijoita löytyi kaksi,
joista toinen oli luokassa 15–24 alalla olleita ja toinen 25–34 vuotta alalla ollut.
Tästä voidaan päätellä, että arvonlisäverotuksen asiantuntijaksi kehittyminen
vaatii usean vuoden kokemuksen alalta.

KUVIO 23. Arvonlisäverotuksen asiantuntijat.
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4.4.5 Yritysjuridiikka
Yritysjuridiikan osalta tutkimuksessa keskityttiin yritysmuodoista osakeyhtiöön ja
avoimeen ja kommandiittiyhtiöön sekä yhtiöiden perustamiseen ja eri yhtiömuotojen vertailuun ja valintaan ja yritystoiminnan vaatimien pöytäkirjojen hallinnan
osaamiseen.

Kuviosta 24 nähdään, että tältä osa-alueelta löytyi kaksi ammattilaista jakautuen
luokkien 5–14 ja 15–24 vuotta alalla olleiden kesken.

KUVIO 24. Yritysjuridiikan ammattilaiset.

Kuviosta 25 voidaan todeta, että yritysjuridiikan asiantuntijoita löytyi yhteensä
neljä henkilöä, joista kaksi oli ollut alalla 5–14 vuotta ja yksi 15–24 ja 25–34
vuotta alalla olleiden joukossa. Tutkimus osoitti, että yritysjuridiikan
ammattilaiset ja asiantuntijat jakautuivat kaikkiaan viiteen eri toimipisteeseen,
joten tästä voidaan päätellä, että osaamista löytyy, mutta ei kuitenkaan jokaisesta
toimipisteestä.
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KUVIO 25. Yritysjuridiikan asiantuntijat.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yritysjuridiikan alalta ei löytynyt
yhtään henkilöä, joka olisi ollut asiantuntija jokaisella osa-alueella. Sen sijaan
vähintään ammattilaistason saavuttaneita yritysjuridiikan osa-alueelta löytyi.

4.4.6 Yritysjärjestelyt
Yritysjärjestelyistä voidaan tutkimuksen perusteella todeta, että tältä osa-alueelta
ei löytynyt yhtään ammattilaista ja vain yksi asiantuntija. Yksittäisten yritysjärjestelyjen kysymysten kohdalta tutkimuksesta ilmeni, että joitakin ammattilaisia ja
asiantuntijoita löytyi, mutta kokonaisvaltaisesti asian osaavia oli vain yksi, kuten
kuviosta 26 ilmenee. Tästä voidaan päätellä, että yritysjärjestelyt vaativat erilaista
erityisosaamista verrattuna muihin kysyttyihin alueisiin.
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KUVIO 26. Yritysjärjestelyiden asiantuntijat.

4.4.7 Muu taloushallinnon osa-alueet, tietotekniikka ja kielitaito
Tutkimuksesta selvisi, että muista taloushallinnon osa-alueista, joita olivat myyntilaskutus, reskontrat, maksatukset ja sähköinen ostolaskujen kierrätys, löytyi yhteensä kolmetoista osaajaa jakautuen seitsemään ammattilaiseen ja kuuteen asiantuntijaan. (Liite 2).

Tietotekniikasta tutkimuksesta selvisi, että eri ohjelmia on käytössä useita. Kirjanpidon ohjelmista vastaajat olivat käyttäneet kahtakymmentäyhtä eri ohjelmaa,
joista Tikon-ohjelmaa käytti lähes 75 prosenttia vastaajista (Liite 3). Näistä vastaajista lähes 30 prosenttia oli ohjelman käytössä ammattilaisia ja lähes 10 prosenttia asiantuntijoita. Muina käytössä olevina kirjanpito-ohjelmina mainittiin
mm. Netvisor, Procountor ja Fivaldi.

Myös osto- ja myyntireskontraa ja palkanlaskentaa hoidettiin Tikon ohjelmien
avulla. Liitteestä 3 selviää, että yli 55 prosenttia käytti Tikon osto- ja myyntireskontraa ja näistä yli 16 prosenttia oli ammattilaisia ja lähes 10 prosenttia käyttäjistä oli asiantuntijoita tämän ohjelman osalta. Muina osto- ja myyntireskontraohjelmina mainittiin mm. Netvisor, Procountor ja Fivaldi ja yhteensä eri ohjelmia oli
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yksitoista. Lähes 40 prosenttia vastaajista oli käyttänyt Tikon palkanlaskentaohjelmaa, ja vastaajista yli 11 prosenttia oli ammattilaisia ja lähes 5 prosenttia asiantuntijoita. Palkanlaskennan ohjelmina mainittiin myös mm. Personec, Wintime ja
Netvisor. Yhteensä palkanlaskentaohjelmia mainittiin viisitoista eri ohjelmaa.

Ostolaskujen kierrätyksen ohjelmissa käytettiin kahdeksaa eri ohjelmaa, joita olivat mm. Netvisor, Procountor, Fivaldi ja Heeros. Maksatuksesta mainittiin yhdeksän eri ohjelmaa, joita olivat mm. Analyste, OpusCapita ja Netvisor. Vastaajista
vain kaksitoista ilmoitti käyttäneensä käyttöomaisuuskirjanpitoa. Microsoft Office
-paketin taulukkolaskentasovellus Excel, tekstinkäsittelyn sovellus Word ja tietokanta sovellus Access olivat tunnetuimmat. Sähköposti ja internetin käyttö oli
tuttua lähes kaikille vastaajille.

Kielitaidosta tutkimuksesta selvisi, että lähes kaikki osaavat ainakin ruotsia ja
englantia. Seuraavaksi eniten osattiin saksaa. (Liite 4). Näiden lisäksi oli joitakin
mainintoja vähintään alkeiden osaamisesta seuraavista kielistä: viro, venäjä, ranska, espanja, italia, kreikka ja kiina.

4.5

Tutkimuksen johtopäätökset

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olleen tilitoimistokonsernin henkilöstöstä löytyy erityisosaajia. Eri osa-alueiden ammattilaisia
löytyi yhteensä kaksitoista viidestä eri toimistosta, ja asiantuntijoita eri osaalueilta yhteensä peräti kaksikymmentäkolme jakautuen asiantuntijaryhmään ja
viiteen eri toimistoon. Ainoastaan kolmesta toimipaikasta ei löytynyt yhtään ammattilaista tai asiantuntijaa.

Tutkimukseen vastanneista lähes 90 prosentilla oli alan koulutus ja selvästi suurin
osa vastaajista oli koulutukseltaan joko merkonomi tai yo-merkonomi. Alan peruskoulutuksen lisäksi yli 40 prosenttia oli suorittanut myös muita alan tutkintoja,
joista KLT-tutkinnon suorittaneita oli lähes 20 prosenttia. Tästä voidaan päätellä,
että tilitoimistokonsernin henkilöstön koulutus on alalle sopivaa.
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Tutkimuksesta selvisi, että eniten eri osa-alueiden ammattilaisia oli 5–14 vuotta
alalla työskennelleiden joukossa (yhteensä kuusi). Sen sijaan asiantuntijoista suurin osa (yhteensä yksitoista) oli työskennellyt alalla 25–34 vuotta. Huomioitavaa
oli kuitenkin suhteellisen suuri (yhteensä seitsemän) asiantuntijoiden osuus 5–14
vuotta alalla olleiden joukossa. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta,
että kehittyäkseen alan asiantuntijaksi vaaditaan yleensä pitkää työkokemusta.

Tutkimuksesta selvisi, että tilinpäätöksen osalta peräti seitsemästä eri toimistosta
löytyi joko ammattilainen tai asiantuntija. Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että kohteena olleesta tilitoimistokonsernista löytyy henkilöstöä tukevaa
osaamista tilinpäätösasioissa.

Palkanlaskennan osaajat löytyivät kolmesta toimistosta jakautuen kahteen ammattilaiseen ja kolmeen asiantuntijaan. Palkanlaskijoita oli vastaajista hieman yli
kahdeksan prosenttia ja heistä jokainen oli oman työnsä osaaja. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että palkanlaskijat ovat kaikki oman alansa osaajia.
Tutkimus osoitti, että tältä osa-alueelta löytyy erityisosaajia case-yrityksestä.

Tutkimus osoitti, että verotus oli osa-alueena erittäin vaikeasti hallittava, sillä vain
yhtä asiantuntija-ryhmässä työskentelevää henkilöä voidaan kutsua verotuksen
asiantuntijaksi. Tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että saavuttaakseen asiantuntijuuden tason verotuksen osalta vaaditaan kymmenien vuosien työkokemus
alalta. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että verotuksen osa-alueidenkin osaaminen
kehittyy useiden vuosien aikana. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että
tilitoimistokonsernista löytyy yksi verotuksen asiantuntija.

Tutkimuksesta selvisi, että arvonlisäverotuksen ammattilaisia ja asiantuntijoita
löytyi yhteensä kolme henkilöä, joista yksi on asiantuntija-ryhmästä ja kaksi eri
toimistoista. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että arvonlisäverotukseen
liittyvät erityiskysymykset vaativat useamman vuoden kokemuksen alalta. Tutkimus osoitti, että tälläkin alueella löytyy osaamista case-yrityksestä.
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Yritysjuridiikan osalta tutkimus osoitti, että viidestä toimipisteestä löytyi joko
ammattilaisia tai asiantuntijoita. Sen sijaan yritysjärjestelyjen kohdalta voidaan
todeta, että tilitoimistokonsernista löytyy yksi asiantuntija. Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että yhtiön henkilöstö saa tukea sekä yritysjuridiikan että yritysjärjestelyjen kohdalla asiantuntija-ryhmästä.

Tutkimuksen loppupäätelmänä voidaan todeta, että tilitoimistokonsernin emoyhtiöstä löytyy ammattitaitoista ja asiantuntevaa henkilöstöä. Ammattitaidon ja asiantuntijuuden saavuttaminen vaatii useiden ja jopa kymmenien vuosien työkokemuksen alalla.
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5

YHTEENVETO

Tilitoimistot ovat taloushallinnon asiantuntijapalveluja tarjoavia yrityksiä, ja ala
on ollut voimakkaan muutoksen kohteena 1900-luvun lopulta lähtien. Tilitoimistossa työskentelevän työ on muuttunut peruskirjanpidosta yhä enemmän taloudelliseksi konsultoinniksi. Tämän vuoksi työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän
asiantuntemusta. Tilitoimistossa työskentelevän tehtävät liittyvät juridisen konsultoinnin lisäksi yritysjohdon tukemiseen ja yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseen
ja kehittämiseen.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä erityisosaamista löytyy tutkimuksen kohteena olevan tilitoimistokonsernin emoyhtiön henkilöstöstä. Erityisosaamista kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen perusteella
voidaan todeta, että case-yrityksestä löytyy kartoitettujen osa-alueiden ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää tilitoimistoalalle. Tutkimustuloksia arvioitaessa tulee huomioida, että mikäli kysymykset lähetettäisiin uudelleen vastaajille, saattaisivat vastaukset muuttua.

Tässä tutkimuksessa ammattilaisiksi hyväksyttiin osaamistaso neljä, joka tarkoittaa, että vastaaja osaa asian hyvin ja on perehtynyt siihen. Asiantuntijaksi hyväksyttiin osaamistaso viisi, joka tarkoittaa, että vastaaja ymmärtää ja osaa asian monipuolisesti ja pystyy opastamaan muita. Tuloksia tulkittaessa tulee huomioida,
että vastauksia käsiteltiin kokonaisvaltaisesti kunkin osa-alueen osalta, eikä yksittäisiä osaamisia otettu huomioon. Mikäli vastauksia olisi tarkasteltu yksittäisten
kysymysten osalta, olisi osaajien määrässä saattanut ilmetä huomattavia eroja.

Kyselyyn vastanneiden vastaukset käsiteltiin havaintomatriisin avulla. Vastauksia
tulkittiin siten, että vastaamattomiin kohtiin merkittiin automaattisesti tulokseksi
nolla, joka tarkoitti, että vastaaja ei lainkaan tuntenut asiaa. Tutkimustulokset saattaisivat muuttua, jos nollaksi merkitty kohta oli jäänyt vastaajalta epähuomiossa
täyttämättä ja osaamistaso olisi vastaajan mukaan ollut neljä tai viisi.

Tämän tutkimuksen vastaukset perustuivat itsearviointiin, joten tuloksiin on saattanut vaikuttaa henkilöiden itsekriittisyys. Kyselyyn vastanneet eivät välttämättä

55
ole uskaltaneet tuoda esille osaamistaan tai sitten he kokevat alan muuttuneen niin
paljon, että omaan osaamiseen ei uskalleta luottaa. Näin voidaan päätellä, koska
alalla pitkään olleiden vastaajien joukossa oli useita, jotka eivät määritelleet itseään edes ammattilaiseksi. Mikäli omaan osaamiseen ei luoteta, voidaan tutkimuksen perusteella todeta, että lisäkoulutukseen olisi tarvetta. Tulokset olisivat voineet muuttua huomattavasti, mikäli arvioitsijana olisi ollut toinen henkilö.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen tavoitteet saavutettiin.
Tutkimuksen perusteella voitiin selvittää, mitä erityisosaamista löytyy tilitoimistokonsernin emoyhtiön henkilöstöstä. Tutkimus antoi vastauksen myös alaongelmina olleisiin kysymyksiin, miten työvuodet alalla vaikuttavat osaamistasoon ja
mihin toimistoihin osaajat sijoittuvat.

Tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää tutkimuksen kohteena olleessa caseyrityksessä. Tutkimuksessa saatujen vastausten pohjalta voidaan luoda henkilöstöä hyödyntävä osaamispankki, jonka avulla voidaan jakaa henkilöstön osaamista
koko henkilökunnan avuksi.

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, miten tilitoimistoala on muuttunut ja keskittynyt ja miten isojen tilitoimistoketjujen markkinoille tulo on vaikuttanut yksittäisten tilitoimistojen toimintaan. Tutkimisen arvoista olisi myös,
miten työntekijät kokevat ison organisaation ja miten tällainen organisaatio kykenee tukemaan henkilöstöä heidän töissään.

Tutkimusaiheena mielenkiintoinen olisi myös verrata eri yritysmuotojen verotusta
ja sitä, miten verotus poikkeaa eri yritysmuodoilla. Aiheesta voisi tutkia myös,
miten verotus on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Eräs mielenkiintoinen aihealue tutkimukselle voisi olla tilinpäätöksen vertailu
kansallisen tilinpäätöksen FAS:in ja kansainvälisen tilinpäätöksen IFRS:n välisistä eroista ja niiden vaikutuksesta suomalaisten yritysten tilinpäätöskäytäntöön.
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LIITTEET
LIITE 1. Kyselylomake
LIITE 2. Muut taloushallinnon osa-alueet
LIITE 3. Tikon osaajat
LIITE 4. Kielitaito

LIITE 1
Hyvä Tilitoimistokonsernin työntekijä
Työskentelen Tilitoimistokonsernin toimistossa ja opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa Liiketalouden laitoksella taloushallintoon suuntautuneena. Opintoni ovat loppusuoralla ja teen opinnäytetyönäni erityisosaamiskartoitusta Tilitoimistokonsernin emoyhtiön henkilöstöstä.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön erityisosaaminen ja tutkimuksen pääpaino on
käytännössä toteutetuista työtehtävistä. Kyselyn kohderyhmänä on emoyhtiön henkilöstö. Tavoitteena on luoda henkilöstön erityisosaamisen tietopankki, jota kaikki työntekijät voisivat hyödyntää.
Kyselyyn vastataan omalla nimellä ja nämä luottamukselliset tiedot jäävät yhtiön käyttöön. Varsinainen opinnäytetyö tehdään anonyymisti. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, tallenna kysely
nimellä ja lähetä se minulle sähköpostin välityksellä osoitteeseen sari.siitonen@lpt.fi. Mikäli sinulla
on kysyttävää asiasta, tavoitat minut numerosta 040-758 4735.
On erittäin tärkeää, että jaksaisit vastata kyselyyn. Siitä hyödymme me kaikki.
Palautathan vastauksesi 28.11.2008 mennessä.
Kiitokset vastauksestasi!
Terveisin
Sari Siitonen
Lahden ammattikorkeakoulu
Liiketaloudenlaitos

LIITE 1 jatkuu
VASTAAJAN TIEDOT
1.

Nimi

2.

Ikä

3.

Työvuodet alalla
alle 5 vuotta
5-14 vuotta
15-24 vuotta
25-34 vuotta
yli 35 vuotta

4.

Koulutus
Ekonomi/KTM/OTM/Muu korkeakoulututkinto
Tradenomi
Yo-merkonomi
Merkonomi
Merkantti
Muu

5.

Muu taloushallinnon tutkinto
KLT
PHT
Muu, mikä?

6.

Työtehtäväsi
Asiantuntija
Toimistopäällikkö
Kirjanpitäjä
Palkanlaskija
Muu

alle 25 vuotta
25-34 vuotta
35-44 vuotta
45-54 vuotta
yli 55 vuotta

Jos työtehtäväsi on asiantuntija, niin mikä tai mitkä ovat erityisalasi?
7.

Toimisto, jossa työskentelet (Valitse luettelosta)
Asiantuntijat

LIITE 1 jatkuu
Lomakkeessa esitetään tilitoimistossa työskentelevälle eteen tulevia erityisosaamista vaativia tehtäviä. Ole
hyvä ja arvioi omaa osaamistasi seuraavan asteikon mukaan:
0 = en lainkaan tunne asiaa
1 = tiedän vähän asiasta
2 = tiedän asiasta
3 = osaan asian
4 = osaan asian hyvin ja olen perehtynyt siihen
5 = ymmärrän ja osaan asian monipuolisesti ja pystyn opastamaan muita
Vastaa kohtiin rastittamalla omaa osaamistasi kuvaava vaihtoehto. Jokaisen asiakokonaisuuden lopussa
olevaan tyhjään tilaan voit lisätä mielestäsi puuttuvan osaamisalueen.
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Tilinpäätös
Kirjanpitolaki
Kirjanpitoasetus
KILA:n ohjeet
Osatuloutus
Tasekirja
Tase-erittelyt
Tuloslaskelma ja tase
Liitetiedot
Toimintakertomus
Rahoituslaskelma
Konsernitilinpäätös
IFRS-tilinpäätös
Tilinpäätösanalyysi
Tilinpäätösanalyysin
tulosten tulkinta
Toimialavertailu

0

1

2

3

4

5
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Palkanlaskenta
Työaikalaki
Työsopimuslaki
Vuosilomalaki
Työehtosopimukset, mitkä?

Lopputilin laskenta
Lomapalkat ja
lomakorvaukset
Vuosi-ilmoitukset

0

1

2

3

4

5
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Verotus
Elinkeinoverolaki
Tuloverolaki
Maataloustuloverolaki
-yksityishenkilö
-ammatinharjoittaja
-henkilöyhtiöt
-osakeyhtiö
-kiinteistöyhtiöt
-osuuskunta
-yhdistykset ja
säätiöt
-maatalous
-metsätalous
Oikaisuvaatimukset
Verovalitukset
Ennakkotiedot ja -ratkaisut

0

1

2

3

4

5
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Arvonlisäverotus
Tuonti/vienti
Yhteisökauppa
Kansainväliset palvelut
Immateriaalipalvelut
Rakentamispalvelut
Kiinteistönhallinta
Kiinteistön vuokraus
Ennakkomaksut
Marginaaliverotus

0

1

2

3

4

5
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Yritysjuridiikka
Osakeyhtiölaki
Asunto-osakeyhtiölaki
Osuuskuntalaki
Laki avoimesta yhtiöstä
ja kommandiittiyhtiöstä
Yhdistyslaki
Säätiölaki
Yhtiön perustaminen
Pöytäkirjat
Yhtiömuotojen
vertailu ja valinta

0

1

2

3

4

5
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Yritysjärjestelyt

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Yhtiömuodon muutos
Sulautuminen
Jakautuminen
Purkaminen
Yrityssaneeraus
Konkurssi
Liiketoimintasiirto
Osakevaihto
Sukupolvenvaihdos
Yrityksen arvon
määrittäminen

Muut taloushallinnon osaalueet
Myyntilaskutus
Reskontrat
Maksatukset
Sähköinen ostolaskujen kierrätys
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Tietotekniikka
Kirjanpito, mikä ohjelma?
Osto- ja myyntireskontra, mikä ohjelma?
Palkanlaskenta,
mikä ohjelma?
Ostolaskujen
kierrätys, mikä ohjelma?
Maksatus, mikä ohjelma?
Käyttöomaisuuskirjanpito, mikä ohjelma?
Taulukkolaskenta,
mikä ohjelma?
Tekstinkäsittely,
mikä ohjelma?
Tietokantaohjelma
(kortisto-ohjelmat),
mikä ohjelma?
Sähköpostiohjelma,
mikä ohjelma?
Internet

0

1

2

3

4

5
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Kielitaito
Ruotsi
Englanti
Viro
Saksa
Venäjä
Ranska
Muu kieli, mikä?

Muuta kommentoitavaa

Kiitos vastauksistasi!
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5
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