
Raha ja talous



Greenstep, taloushallinnon konsultti
• Taloushallinnon konsulttina työpäiväsi koostuvat vaihtelevista ja erilaisista 

tehtävistä asiakasyritystesi taloushallinnossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksissä ja 
verotuksessa. Iso osa työstäsi on kommunikointia, neuvontaa ja raportointia 
asiakkaiden suuntaan.

• Henkilönä olet sosiaalinen ja pidät avoimesta työilmapiiristä. Haluat aktiivisesti 
kehittää sekä osaamistasi ja ammattitaitoasi. Omaksut helposti uusia 
taloushallinnon järjestelmiä ja sinulla on jo kokemusta sähköisistä 
järjestelmistä.

(Lähde; www.greenstepoy.teamtailor.com/jobs/, luettu 30.9.2019)

http://www.greenstepoy.teamtailor.com/jobs/


Suuntautumisen Raha ja Talous 
osaamistavoitteet

Meillä on 3 ns. opintopolkua/ammattiprofiilia: 
• Talousasiantuntija
• Tilintarkastaja
• Sijoitus- ja rahoitusasiantuntija



Osaamistavoitteet

Talousasiantuntijan opintopolun osaamiset
- Osaa laatia yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen, sekä hoitaa verotuksen
- Osaa viestiä yrityksen tuloksesta ja laatia raportteja päätöksentekoa varten
- Osaa käyttää nykyaikaisia tietojärjestelmiä työssänsä

Opintopolkuun on hyvä valita ainakin moduulit (katso tarkempi selitys videolta):
Yrityksen talouden hallinta –runkomoduuli 15 op
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus 10 op
Digitaalinen taloushallinto 10 op



Osaamistavoitteet
Tilintarkastajan opintopolku
- osaa lukea ja arvioida tilivelvollisen taloudellista raportointia eli tilinpäätöstä
- osaa suunnitella tilintarkastuksen tarkastusprosessin 
- osaa yrityksen sisäisen valvonnan näkökulmasta arvioida käytettäviä 

kontrolleja, ja kykenee arviomaan väärinkäytösten mahdollisuuksia
• Tilintarkastus; tilintarkastusmenetelmät, sisäinen tarkastus

- erinomainen pohja tilintarkastajan HT-tutkintoon

Opintopolkuun on hyvä valita ainakin moduulit (katso tarkempi selitys videolta):
Yrityksen talouden hallinta –runkomoduuli 15 op
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus 10 op
Tilintarkastuksen pro-moduuli 15 op



Osaamistavoitteet

Sijoitus- ja rahoitusasiantuntijan opintopolku
- osaa analysoida sijoituspalveluita hankkivan asiakkaan kannalta sopivia 

sijoitusvaihtoehtoja ja riskejä, sekä laatia sijoitussuunnitelman
- tuntee sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvät vastuukysymykset

Opintopolkuun on hyvä valita ainakin moduulit (katso tarkempi selitys videolta):
Yrityksen talouden hallinta –runkomoduuli 15 op
Yritysrahoitus 10 op
Sijoituspalvelut 10 op



Uramahdollisuudet/ammattiprofiilit
• Assistant accountant, (pää)kirjanpitäjä, Senior Accountant, palkanlaskija, 

reskontranhoitaja
• Assistant Controller, Business Controller, Financial Business Advisor
• Talouskonsultti, veroasiantuntija
• Rahoitus- ja/tai sijoitusneuvoja, rahoitussuunnittelija, dealer / trading

manager, salkunhoitaja
• Avustava tilintarkastaja
• Asiakaspalvelupäällikkö, prosessiasiantuntija, analyytikko
• Tekoälyn ohjaaja, robottien esimies, datan omistaja



Sisältö ja pedagogiset ratkaisut Suositellaan 
valinnaisista opinnoista 

Syventävää 
yhtiöoikeutta!



Sisältö ja pedagogiset ratkaisut
• Taloushallinnon opiskelu on erittäin käytännönläheistä hands-on tekemistä
• Erilaiset järjestelmät ja tietokoneohjelmat ovat avainasemassa
• Kirjanpitoa tehdään oikeilla kirjanpitojärjestelmillä
• Lukuja raportoidaan excelillä ja muilla raportointiohjelmilla
• Ongelmaperusteista oppimista



Vähittäiskaupan 
Tilipalvelu Oy
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