
Pro gradu -tutkielma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytti Elo 2020  



 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 
School of Business and Management 
Kauppatiede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytti Elo 
 
 

LASKENTATOIMEN TULEVAISUUDEN TYÖ JA KOULUTUKSEN VASTAAVUUS 
TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työn tarkastajat: Professori Satu Pätäri 
  Tutkijaopettaja Helena Sjögrén 

 
  



 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä:   Tytti Elo 
Tutkielman nimi:  Laskentatoimen tulevaisuuden työ ja koulutuksen  

vastaavuus tulevaisuuden osaamistarpeisiin 
Akateeminen yksikkö:  School of Business and Management 
Koulutusohjelma:  Laskentatoimen maisteriohjelma 
Vuosi:   2020 
Pro gradu -tutkielma:  Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
   115 sivua, 10 kuviota, 21 taulukkoa ja 7 liitettä 
Tarkastajat:   Professori Satu Pätäri 
   Tutkijaopettaja Helena Sjögrén 
Hakusanat: Koulutus, laskentatoimi, osaamistarpeet, taloushal-

linto, teknologinen kehitys, tulevaisuuden työelämä 
 
 
Taloushallinnon ja laskentatoimen alan työelämä on murroksen keskellä. Erityisesti digitalisaa-
tio ja uusien, kasvavien teknologioiden kehitys muokkaavat työelämää, työn luonnetta sekä 
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siä ja odotuksia alan tulevaisuudesta, osaamistarpeista sekä koulutuksen vastaavuudesta tu-
levaisuuden työelämän tarpeisiin. Näkemysten selvittämiseksi rajatun alueen korkeakoulu-
opiskelijoille toteutettiin sähköinen kyselytutkimus, jossa kysyttiin heidän odotuksiaan ja arvi-
oitaan tulevaisuuden työelämästä sekä alan koulutuksesta. Kyselytutkimuksen tulosten käsit-
telyssä hyödynnettiin kuvailevaa analyysiä ja tilastollisia testejä. 
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he odottavat useiden muutosvoimien vaikuttavan alan työelämään huomattavasti, minkä li-
säksi he pitävät myös useita kyselyyn määriteltyjä muutosskenaarioita todennäköisinä alan 
tulevaisuudessa. Näkemykset muutosskenaarioiden toivottavuudesta vaihtelevat. 
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The work in the field of accounting and financial administration is in the middle of a transfor-
mation. In particular, digitalization and the development of new emerging technologies are 
shaping the work in general, the nature of work and the skills needed in the future. The change 
in the skills demands also affects accounting education as the education aims to prepare future 
professionals for work. This Master’s thesis focuses on the future of work in the field, the skills 
needed in the future and the responsiveness of education to future needs. 
 

The purpose of this study was to explore accounting and financial administration students’ 
views and expectations of the future in the field, the skills demands and the responsiveness of 
education to future needs. In order to examine the views, an electronic questionnaire was dis-
tributed to accounting students of a few specified universities and universities of applied sci-
ences. The questionnaire investigated students’ expectations and assessments of future work 
and their education. The results were processed through descriptive analysis and statistical 
tests. 
 

More than 100 responses were received from students of different target universities. The re-
sults revealed that students expect that the future work in the field will quite likely be different 
from today, but they also estimate that in general, their studies prepare them quite well, on 
average, for it. Students have recognized the change in the field as based on the results, they 
expect several forces of change to have a significant impact on the work in the field, and they 
also expect that several change scenarios, identified in the questionnaire, will likely actualize 
in the future. Their views on the desirability of different change scenarios vary. 
 

Based on the results, students expect that many of the skills and competences identified in the 
questionnaire will very likely be needed in the future, but some learning gaps related to them 
were also found: several skills areas are expected more likely to be needed than they are 
assessed to be learned. The results also suggested that education methods related to practical 
work and actual companies are seen to be especially preparative for the future work. 
 

The questionnaire was used to collect cross-sectional data, which contained a limited number 
of observations. The data was regarded as a specimen, instead of a sample, of the population 
so the results probably did not represent the entire target group. However, the results provided 
at least some referential insights into students’ views and expectations of the future work and 
the skills needed in the future as well as assessments on the responsiveness of education to 
future needs. 
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1. JOHDANTO 

 

Miltä laskentatoimen ja taloushallinnon tulevaisuuden työelämä näyttää? Miten opiskelijoita 

koulutetaan sitä varten? Sekä työelämän yleiset muutokset että toimialakohtaiset muutokset 

ja kehitysaskeleet vaikuttavat eri toimialojen työtehtäviin, arkeen sekä osaamistarpeisiin. Opis-

kelijat ovat tulevaisuuden ammattilaisia ja asiantuntijoita, joiden tehtävänä on vastata alojen 

vaatimiin osaamisvaatimuksiin. Koulutuksella on merkittävä rooli tässä kuviossa, sillä koulu-

tuksen avulla pystytään opettamaan ja valmistelemaan tulevaisuuden ammattilaisia tulevai-

suuden työtehtäviin ja työelämän osaamistarpeisiin. 

 

Työelämä on muutoksen keskellä. Muutos perustuu paljolti meneillään olevaan teknologiamur-

rokseen: teknologia kehittyy kiihtyvällä vauhdilla, minkä myötä työpaikat digitalisoituvat sekä 

automatisoituvat (Alasoini 2019; Bolinger 2017; Riveron 2018; Varamäki 2019, 14–16). Tek-

nologiakehityksen myötä työelämässä yleistyvät edistyneet teknologiset sovellukset, kuten oh-

jelmistorobotiikka, koneoppiminen ja tekoäly, jotka toimivat myös ajureina uudenlaisille palve-

luille ja toiminnoille (Bolinger 2017; Kaarlejärvi & Salminen 2018, 52). Kehityksen myötä yhä 

useampia töitä ja prosesseja pystytään automatisoimaan. Vaikka toistaiseksi automatisoidut 

tehtävät ovat olleet melko yksinkertaisia, ennakoitavissa olevia tehtäviä, voidaan älykkään tek-

nologian avulla automatisoida tulevaisuudessa myös vaativampia tehtäviä. (Mutlak 2018; Va-

ramäki 2019, 24–25, 46) 

 

Digitalisaatio ja automaatio muuttavat huomattavasti työn luonnetta ja työtapoja. Ne eivät suo-

raan tarkoita ihmistyövoimalla suoritettujen töiden vähentymistä, sillä korvattaessa joitain työ-

tehtäviä automaatiolla tai robotiikalla luodaan todennäköisesti myös uusia työtehtäviä ja -tar-

peita. Lisäksi automaation myötä korostuvat tietokoneiden ja teknologian sekä ihmistyövoiman 

vahvuudet: tehtävissä, joissa teknologia ja tietokoneet eivät ole tehokkaimmillaan, tarvitaan 

tulevaisuudessakin ihmistyövoimaa ja inhimillisiä taitoja. (Autor 2016; Greenman 2017; Marr 

2018; Pajarinen & Rouvinen 2014) Aiempien kehitysaskeleiden myötä ihmistyövoiman tarve 

ei ole poistunut, mutta on huomioitava, että nykyinen murros on laajuudeltaan ja vauhdiltaan 

ennennäkemätön ja voi vaikuttaa työelämään aivan uudella tavalla (Autor 2015; Pajarinen & 

Rouvinen 2014). 

 

Taloushallinnon ja laskentatoimen alalla teknologian rooli on korostunut tehokkuuden ja toimi-

vuuden edellytyksenä, sillä se kehittää työn tarkkuutta ja mahdollistaa suurienkin datamäärien 

tehokkaan käsittelyn (Güney 2014; Meskovic, Garrison, Ghezal & Chen 2018). Alalla on edetty 

jo pitkälle digitalisoitumisessa: paljon tietoa käsitellään, siirretään ja säilytetään sähköisesti, 
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minkä lisäksi taloushallinnon ratkaisuissa käytetään uusinta teknologiaa. Alan tehtävissä on 

myös paljon potentiaalia tekoälyn hyödyntämiselle. Muutos kuitenkin jatkuu edelleen, eikä se 

tapahdu yksin – myös alan ammattilaisilta vaaditaan uudenlaista roolia, osaamista ja jopa kou-

lutusta. Samalla ala tarjoaa uusia, monipuolisia mahdollisuuksia osaajille. (Lahti & Salminen 

2014, 19, 27–28; Lähteenmäki-Lindman 2015; Lähteenmäki-Lindman 2017; Malone 1993)  

 

Nopean kehityksen myötä ongelmaksi voi muodostua työelämän muuttuvien tarpeiden koh-

taamattomuus ihmisten osaamisen kanssa (Varamäki 2019, 75). Työelämän luonteen muu-

toksesta johtuva osaamistarpeiden muutos vaikuttaa myös oppilaitoksiin: koulutussuunnitel-

missa ja opetuksessa tulisi pyrkiä takaamaan sitä, että tulevien taloushallinnon ammattilaisten 

koulutus vastaisi myös tulevaisuuden työelämän kysyntää (Lähteenmäki-Lindman 2017; Va-

ramäki 2019, 77). Korkeakoulutusta tulisi kehittää ja muotoilla ajankohtaisten ja ennakoitujen 

trendien mukaisesti, jotta opetus olisi ajantasaista ja työelämän tarpeisiin vastaavaa. Kehitty-

mistarve aiheuttaa kuitenkin paineita koulutusjärjestelmille, sillä opetussuunnitelmien päivitys 

nopeiden muutosten tahdissa voi olla hankalaa. (Chaplin 2017; Güney 2014; Luo, Meng & Cai 

2018; Varamäki 2019, 77) Digitalisaatio ja teknologinen murros vaikuttavat koulutukseen sekä 

työelämän muutoksen ja muuttuvien osaamistarpeiden kautta että suoraan opiskeluympäris-

töjä ja oppimistapoja muokaten (Bowen 2013, 9; Sinisalo 2014). 

 

Työelämän muutokseen, uusiin teknologisiin sovelluksiin, osaamistarpeiden muutokseen ja 

koulutuksen kehittämiseen liittyen on tehty jonkin verran tutkimuksia sekä Suomessa että kan-

sainvälisesti. Työelämän yleisen muutoksen ja koulutuksen osalta Suomessa tehdyissä selvi-

tyksissä ja artikkeleissa on keskitytty tulevaisuuden työelämään, koulutukseen ja työvoiman 

kysyntään (esimerkiksi Alasoini & Houni 2019; Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012; Hanhijoki, 

Katajisto, Kimari & Savioja 2011; Rajander-Juusti 2013). Lisäksi esimerkiksi tekoälyohjelman 

loppuraportissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019) on ennakoitu Suomen tulevaisuuden työelä-

mää sekä selvitetty tekoälyn kehittymistä ja lähestymistapoja tekoälyaikaan. Kirjallisuudessa 

on käsitelty melko paljon työelämän muutosta digitaalisuuden ja tekoälyn näkökulmasta (kuten 

Marttinen 2018 sekä Varamäki 2019). Taloushallinnon ja laskentatoimen muutoksesta ovat 

kirjoittaneet esimerkiksi Kaarlejärvi ja Salminen (2018), minkä lisäksi alan tulevaisuutta on en-

nakoitu esimerkiksi alan toimialaraporteissa (Metsä-Tokila 2011). 

 

Kansainvälisesti tutkimuksia, selvityksiä ja artikkeleita on tehty ainakin työtehtäviin ja työelä-

mässä tarvittaviin taitoihin liittyen (esimerkiksi World Economic Forum 2016 sekä World 

Economic Forum 2018) sekä taloushallinnon alan tulevaisuuden osalta erityisesti kirjanpidon 

ja laskentatoimen työnkuvan tulevaisuuteen (kuten Alexander 2018; Bolinger 2017; Meskovic 
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ym. 2018) ja digitaaliseen muutokseen (esimerkiksi Galarza 2017; Rozario & Vasarhelyi 2018; 

Smith 2017) liittyen. Lisäksi tämän tutkielman aiheen kannalta mielenkiintoisia ovat tutkimuk-

set alan opiskelijoiden odotuksista tulevaisuuden uralla tarvittavista taidoista (kuten Parham, 

Noland & Kelly 2012) ja laskentatoimen työstä (esimerkiksi Sin, Reid & Jones 2012). 

 

Etenkään Suomessa tehdyissä tutkimuksissa ei ole toistaiseksi juurikaan käsitelty opiskelijoi-

den näkemyksiä laskentatoimen ja taloushallinnon alan tulevaisuuden osaamistarpeista tai 

korkeakoulutuksen vastaavuudesta tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tämän vuoksi tämä 

LUT-yliopiston pro gradu –tutkielma liittyy taloushallinnon ja laskentatoimen tulevaisuuden työ-

elämässä tarvittavaan osaamiseen sekä siihen liittyvään koulutukseen keskittyen taloushallin-

non ja laskentatoimen opiskelijoiden ajatuksiin ja näkemyksiin siitä, millaista osaamista he tar-

vitsevat tulevaisuuden työelämässä ja miten heidän opintonsa valmistavat heitä siihen ja vas-

taavat näihin tarpeisiin. Täten tutkielmassa yhdistyvät niin ajatukset tulevaisuuden työstä ja 

muuttuvasta työelämästä kuin koulutuksenkin näkökulma. Aiheeseen liittyy vahvasti taloushal-

lintoalan murros sekä työtehtävien muuttuminen, mikä tekee siitä ajankohtaisen. Murros vai-

kuttanee kaikkiin osapuoliin – opiskelijoihin tulevaisuuden työntekijöinä ja ammattilaisina, yri-

tyksiin työnantajina sekä oppilaitoksiin tulevaisuuden ammattilaisten kouluttajina. 

 

1.1. Tutkielman tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielman tarkoituksena on tutkia opiskelijoiden odotuksia laskentatoimen ja taloushallinnon 

alan tulevaisuudesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista sekä ajatuksia koulutuksen vastaa-

vuudesta tulevaisuuden työelämään. Tavoitteena on löytää ja saada selville näkemyksiä sekä 

odotuksia siitä, mitä tietoja, taitoja ja osaamista alan työelämässä tarvitaan ja siitä, miten kou-

lutus vastaa tarpeisiin ja valmistaa opiskelijoita tulevaisuuteen. 

 

Pääasiallinen tutkimusongelma liittyy koulutuksen vastaamiseen alan tulevaisuuteen ja alalla 

tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Tutkielman päätutkimuskysymys on: 

 

Miten laskentatoimen opiskelijat kokevat alan koulutuksen valmistavan heitä tulevai-

suuden työelämään? 

 

Tutkimuksella on myös alatutkimuskysymyksiä, jotka tukevat päätutkimuskysymystä ja autta-

vat tutkielman tavoitteen saavuttamisessa. Tutkielman alatutkimuskysymykset ovat: 

 

Odottavatko opiskelijat tulevaisuuden työelämän olevan erilaista? 
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Minkälaista alan tulevaisuuden työelämä opiskelijoiden näkemyksen mukaan on? 

 

Minkälaisten osaamistarpeiden nähdään olevan todennäköisiä tulevaisuudessa? 

 

Kuinka hyvin opinnot vastaavat koettuja työelämän osaamistarpeita? 

 

Minkälaista koulutusta opiskelijat pitävät hyvin työelämään valmistavana? 

 

Tutkimuskysymykset liittyvät siis opiskelijoiden näkemyksiin taloushallinnon ja laskentatoimen 

alasta, osaamistarpeista ja koulutuksen vastaavuudesta koettuihin tulevaisuuden tarpeisiin. 

Kaksi ensimmäistä alatutkimuskysymystä koskevat odotuksia alan tulevaisuuden työelämästä 

ja sen erilaisuudesta verrattuna nykytyöelämään. Näiden tutkimuskysymysten avulla pyritään 

selvittämään, minkälaista opiskelijat odottavat alan työelämän olevan tulevaisuudessa. Kol-

mas alatutkimuskysymys liittyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja sen avulla pyritään kartoit-

tamaan opiskelijoiden arvioita siitä, minkälaisia osaamisalueita ja taitoja he uskovat tulevai-

suudessa todennäköisesti tarvittavan. Neljäs ja viides alatutkimuskysymys liittyvät alan koulu-

tukseen ja koulutuksen vastaavuuteen koettuihin työelämän tarpeisiin. Niiden avulla pyritään 

selvittämään, kokevatko opiskelijat opintojen vastaavaan todennäköisinä pitämiään osaamis-

tarpeita ja minkälaisten koulutustapojen he kokevat valmistavan heitä parhaiten tulevaisuuden 

työelämään. Päätutkimuskysymyksessä sen sijaan yhdistyvät kaikki nämä osa-alueet, sillä 

koulutuksen valmistavuuden arviointiin vaikuttavat olennaisesti odotukset tulevaisuudesta. 

 

1.2. Tutkielman rajaus 

 

Tutkielman teoreettinen osuus rajattiin lähinnä taloushallinnon alaan ja osaamistarpeiden mur-

rokseen sekä laskentatoimen koulutukseen, sillä tutkimuskysymykset koskevat juuri laskenta-

toimen opiskelijoita, jotka todennäköisesti työllistyvät taloushallintoon ja laskentatoimeen liitty-

viin tehtäviin. Taustojen ymmärtämiseksi viitekehyksen yhteydessä luodaan silti myös katsaus 

työelämän yleiseen muutokseen sekä sivutaan yleisiä koulutukseen liittyviä kysymyksiä muil-

lakin aloilla. Työelämän muutosta käsittelevässä teoreettisessa osuudessa suuressa roolissa 

on digitalisaatio ja teknologiakehitys, kattaen esimerkiksi robotiikan ja tekoälyn, joiden käsitte-

lyä rajattiin niin, että niiden tekniseen toteutukseen kuten taustalogiikkaan tai koodaukseen ei 

oteta kantaa, vaan niitä käsitellään lähinnä yleisellä tasolla osaamisen ja hyödyntämispotenti-

aalin näkökulmasta. Koulutuksen osalta tässä tutkielmassa paneudutaan lähinnä siihen, miten 
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koulutuksen sisältö ja toteutustavat vastaavat käsityksiä tulevaisuuden työelämän tarpeista, eli 

oppimisen ja opettamisen syvempi tarkastelu rajattiin myös aiheesta pois. 

 

Tutkielman empiirinen osuus, kyselytutkimus, rajattiin laskentatoimea ja taloushallintoa opis-

keleviin korkeakouluopiskelijoihin, sillä tutkimuksen tarkoituksena on selvittää juuri opiskelijoi-

den näkökulmia tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen ja laskentatoimen koulutukseen liit-

tyen. Opiskelijoita pyrittiin tavoittamaan korkeakoulujen kautta. Empiirinen osuus rajattiin 

maantieteellisesti kohdistamalla kyselytutkimus Itä- ja Kaakkois-Suomen korkeakoulujen opis-

kelijoihin. Kohderyhmänä olivat LUT-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston (Kuopion ja Joensuun 

kampukset), Saimaan ammattikorkeakoulun sekä Lahden ammattikorkeakoulun (yhdistyneet 

1.1.2020 alkaen LAB-ammattikorkeakouluksi) laskentatoimeen ja taloushallintoon suuntautu-

neet opiskelijat – tällä kohdistuksella arvioitiin katettavan jo hyvin maantieteellisen rajauksen 

mukaisten alueiden korkeakoulutarjonta. 

 

Kysely kohdistettiin arviolta toisen tai kolmannen vuosikurssin ja sitä pidemmällä oleville opis-

kelijoille, sillä heillä voidaan olettaa olevan jo ainakin jokseenkin valistunut näkemys alasta 

opintojen perusteella. Käytännössä tämä rajaus tarkoitti yliopistojen kauppatieteiden kandi-

daattitutkinnon keski- ja loppuvaiheessa olevia opiskelijoita tai maisteriopiskelijoita ja ammat-

tikorkeakoulujen osalta tradenomitutkinnon keski- ja loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Ylem-

män ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat rajattiin kohderyhmän ulkopuolelle, sillä tutkin-

non edellytyksenä on jo työkokemus alalta, minkä vuoksi kyseisten opiskelijoiden näkemysten 

lähtökohdat ja perusteet lienevät erilaiset kuin muilla kohderyhmään kuuluvilla. Lisäksi ylem-

män ammattikorkeakoulun tutkinnoista ei löytynyt suoranaista taloushallinnon tai laskentatoi-

men tutkintoa, vaan laajempia liiketaloudellisia koulutuksia, jolloin tutkimuksen kohdistaminen 

alan opiskelijoille olisi ollut haastavaa, ellei mahdotonta. Käytännössä siis tutkimuksen popu-

laationa ja perusjoukkona olivat määriteltyjen Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen korkeakoulujen 

vähintään toisen vuosikurssin laskentatoimen ja taloushallinnon opiskelijat. 

 

1.3. Tutkielman menetelmä ja aineisto 

 

Tutkielman empiirisessä osuudessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää ja tutkimus-

aineisto kerättiin kohderyhmälle kohdistetun sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kerätty ai-

neisto on poikkileikkausaineisto, sillä kysely toteutettiin vain yhden tietyn ajanjakson aikana, 

eikä vastaajien seuranta ole mahdollista. Tutkimusmenetelmä nähtiin tälle tutkimukselle sopi-

vimpana, sillä kohdeilmiö ei ole täysin tuntematon tai ennalta tutkimaton ja koska tutkimuksen 

tavoitteena oli pyrkiä myös yleistämään tuloksia laajempaan joukkoon. 
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Tutkimuksessa kerättiin kyselylomakkeen avulla näyte rajauksen mukaisesta perusjoukosta. 

Aineistoa pidettiin näytteenä, eikä otoksena, sillä koko perusjoukosta ei ollut käytössä luetteloa 

tai muuta rekisteriä, jonka avulla koko perusjoukon rakenne olisi voitu määritellä ja siitä olisi 

voitu tehdä otos. Kyselyn jakelussa käytettiin erilaisia jakelukanavia kyselyn levittämiseksi koh-

deryhmän edustajille. Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 112, kun ei huomioitu kahta vas-

taajaa, jotka eivät hyväksyneet tietosuojailmoitusta ja siten edenneet varsinaisiin kysymyksiin 

asti. Vastaajia oli kaikista rajauksen mukaisista korkeakouluista ainakin muutama. Tutkimus-

menetelmää, kohderyhmää sekä kyselylomaketta ja sen jakelua tarkastellaan luvussa 4 ja 

vastaajien taustatietoja tulosten tarkastelun yhteydessä luvussa 5. 

 

1.4. Tutkielman viitekehys 

 

Tutkielman viitekehys liittyy kolmeen melko laajaan kokonaisuuteen, joita on havainnollistettu 

kuviossa 1. Laajimpana vaikuttimena aiheen taustalla on globaali teknologinen kehitys ja eri-

tyisesti siitä johtuva yleinen työelämän muutos. Se vaikuttaa kahteen muuhun viitekehyksen 

osa-alueeseen: taloushallinnon alantyöelämään ja alan osaamistarpeiden muutokseen sekä 

korkeakouluopetukseen, sillä korkeakouluissa pyritään kouluttamaan kyvykkäitä tulevaisuu-

den ammattilaisia. Nämä kaksi osa-aluetta puolestaan vaikuttavat taloushallinnon alalla tule-

vaisuudessa tarvittavaan osaamiseen sekä koulutuksen vastaavuuteen osaamistarpeisiin, 

joita käsitellään tutkielman kohdeilmiöinä. 

 

 

Kuvio 1. Tutkielman viitekehys 

 

Ilmiöinä alan osaamistarpeiden muutos tai koulutuksella työelämätarpeisiin vastaaminen eivät 

sinänsä ole uusia. Ensinnäkin työelämän muuttuessa myös osaamistarpeet muuttuvat ja ovat 

muuttuneet ennenkin. Lisäksi koulutuksen yleisenä tarkoituksena on opettaa ja valmistaa opis-

kelijoita toimimaan opiskelemallaan alalla, minkä lisäksi koulutus on ennenkin auttanut muu-

toksiin sopeutumista. (Hakola, Hiila & Tukiainen 2019, 32; Varamäki 2019, 29–30, 77; Wilson 
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2013) Täten ilmiöt liittyvät läheisesti toisiinsa ja niitä voidaan tarkastella rinnakkain. Pää- ja 

alatutkimuskysymysten avulla tutkitaan opiskelijoiden näkökulmaa ilmiöihin eli heidän odotuk-

siaan tulevaisuuden työelämästä ja osaamistarpeista sekä heidän näkemyksiään koulutuksen 

vastaavuudesta koettuihin tarpeisiin ja valmistavuudesta työelämään. 

 

1.5. Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma koostuu seitsemästä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa, johdannossa, käsitellään 

aiheen taustaa ja ajankohtaisuutta sekä tutkielman tarkoitusta, tutkimuskysymyksiä, tutkimus-

menetelmää, rajausta ja viitekehystä. Toinen ja kolmas luku muodostavat tutkielman teoreet-

tisen osion, jossa perehdytään aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja aiemmin tehtyihin tutki-

muksiin.  

 

Tutkielman neljännessä luvussa siirrytään tutkielman empiiriseen osuuteen ja käsitellään tut-

kimusmenetelmää, tutkimusaineistoa ja empiirisen osuuden yleistä toteutusta. Lisäksi luvussa 

arvioidaan saatujen tulosten luotettavuutta. Viidennessä luvussa tarkastellaan ja analysoidaan 

kyselytutkimukseen saatuja vastauksia ja vastausjakaumia yleisellä tasolla. Kuudennessa lu-

vussa pohditaan syvällisemmin analysoiden ja tilastollisten testien perusteella, mitä tulokset 

kertovat ja mitä niistä voidaan päätellä. Seitsemännessä luvussa esitetään yhteenveto, johto-

päätökset sekä mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.  
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2. TYÖELÄMÄN YLEINEN MURROS JA LASKENTATOIMEN ALAN MUUTOS 

 

Merkittävimpänä vaikuttimena tutkielman aiheen taustalla on teknologisen kehityksen aiheut-

tama työelämän yleinen muutos, joka on trendinomaisesti aiheuttanut lisääntyvissä määrin tie-

teellistä kiinnostusta ja tutkimusta sekä uutta kirjallisuutta viime vuosien aikana. Tässä luvussa 

käsitellään teknologisen aiheuttamaa työelämän yleistä murrosta sekä laskentatoimen alan 

muutosta ja tulevaisuutta. 

 

2.1. Teknologiseen kehitykseen liittyvä työelämän murros 

 

Teknologia kehittyy kiihtyvällä vauhdilla, mikä vaikuttaa niin työpaikkoihin kuin työtehtäviinkin 

(Bolinger 2017; Riveron 2018). Esimerkiksi Varamäen (2019, 14–16) ja Hakolan ym. (2019, 

18) mukaan meneillään oleva työelämän muutos perustuu juuri kiihtyvään teknologiakehityk-

seen, jonka myötä eri aloilla yleistyvät uudenlaiset teknologiset ilmiöt ja sovellukset. Muutosta 

on kuvattu kirjallisuudessa esimerkiksi digitalisaation 4. aalloksi tai neljänneksi teolliseksi val-

lankumoukseksi eli teollisuus 4.0:ksi, joilla viitataan kehittyvien, digitaalisten teknologioiden 

yleistymiseen sekä tieto- ja viestintäteknologioiden läpimurtoihin (Hakola ym. 2019, 23; Mart-

tinen 2018, 59, 141–142). Niiden avulla yritykset pyrkivät saavuttamaan tehokkuutta, uusia 

markkinoita sekä kilpailukykyä (World Economic Forum 2018, 6). 

 

Teknologisen kehityksen juuret ovat kaukana historiassa, mutta Alasoinin ym. (2012, 3–6) mu-

kaan työelämässä on etenkin 2010-luvulla eletty suuren rakenteellisen sekä sisällöllisen mur-

roksen aikaa uusien tieto- ja viestintäteknologioiden kasvun ja massatuotantoon perustuvan 

kasvun edellytysten hiipumisen takia. Myös esimerkiksi Issan, Sunin ja Vasarhelyin (2016) 

mukaan teknologiassa on tapahtunut suurta kehitystä juuri viime vuosikymmenten aikana. Ke-

hitys on kohdistunut erityisesti älykkäiden järjestelmien luomiseen ja siinä ovat auttaneet esi-

merkiksi syväoppimisen hyödyntäminen sekä yhä nopeammat tietokoneet, suuremmat tallen-

nustilat ja suuret datavarastot (Issa ym. 2016). Myös älykkäästä automaatiosta on puhuttu jo 

muutaman vuosikymmenen ajan, mutta itse toteutus on vielä alkuvaiheessa ja automaation 

hyödyntämisessä ollaan vielä kaukana sen laajoista mahdollisuuksista (Gotthardt, Koivu-

laakso, Paksoy, Saramo, Martikainen & Lehner 2019). 

 

World Economic Forumin (2016, 5–10) vuoden 2016 tutkimuksessa on arvioitu tulevaisuuden 

kannalta olennaisia muutosajureita. Työelämän merkittävimmiksi demograafisiksi tai sosioeko-

nomisiksi muutosajureiksi on määritelty muuttuvat työympäristöt ja joustavat työjärjestelyt, joita 

uudet teknologiat mahdollistavat. Sen sijaan olennaisimmiksi teknologisiksi muutosajureiksi on 
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arvioitu liikkuva mobiili-internet sekä pilviteknologia ja toiseksi olennaisimmiksi ajureiksi las-

kentatehon ja prosessointitehon edistys sekä massadata (Big Data). Osin näiden vaikutuksia 

tunnetaan jo nykytyöelämässä, mutta osin muutokset ovat vasta edessä. (World Economic 

Forum 2016, 5–10, 19–20) Vastaavassa tutkimuksessa 2018 merkittävimmiksi muutoksen aju-

reiksi on määritelty kaikkialla saatavilla oleva ja nopea mobiili-internet, tekoäly, massadata, 

analytiikan laaja hyödynnys sekä pilviteknologia (World Economic Forum 2018, 6). Eri vuosien 

tutkimuksissa määritellyt muutoksen ajurit ovat siis osin samoja, mutta uudemmassa rapor-

tissa korostetaan enemmän tekoälyä ja analytiikkaa. 

 

Uudenlaisia teknologisia sovelluksia on useita ja niiden vaikutukset työelämään ovat moninai-

sia. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin kyseisiä teknologioita, niiden avulla toteu-

tettavaa töiden automatisointia sekä kehityksen vaikutusta työelämään ja työllisyyteen yleisellä 

tasolla. 

 

2.1.1. Työelämään vaikuttavat uudet teknologiasovellukset 

 

Tulevaisuuden työelämän kannalta olennaisia teknologisia sovelluksia ovat esimerkiksi teko-

äly, koneoppiminen, robotiikka ja neuroverkot. Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 52) kuvaavat 

teknologian ja työkalujen kehitystä kuviolla (mukailtuna kuviossa 2), jossa edetään ohjelmisto-

robotiikasta käyttöliittymäautomaation ja koneoppimisen kautta kohti tekoälyä. Kuvio havain-

nollistaa hyvin sitä, kuinka teknologian avulla edetään ihmisavusteisesta toiminnasta kohti ko-

neellista älykkyyttä: hiljalleen koneet pystyvät tekemään yhä enemmän ilman ihmisen apua. 

 

 

Kuvio 2. Teknologian kehitys ja työkalut (mukaillen Kaarlejärvi & Salminen 2018, 52)  

 

Ohjelmistorobotiikka 
(Robotic process 
automation)

• Ihminen luo robotille 
sääntöjä, robotti toimii 
niiden mukaan

Käyttöliittymäautomaatio 
(Advanced user 
interfaces)

• Ohjelmisto ymmärtää 
puhuttua tai kirjoitettua 
tekstiä ja osaa tuottaa 
sitä

Koneoppiminen 
(Machine learning)

• Algoritmit muodostavat 
sääntöjä, joiden avulla 
voidaan tutkia ja 
ennustaa dataa

Tekoäly (Artificial 
Intelligence)

• Kone, joka lähestyy 
inhimillisen älykkyyden 
tasoa; voi tehdä 
tyypillisesti ihmiselle 
kuuluvia asioita, soveltaa 
laajoja taustatietoja

• Kone omaa jonkin 
tasoisen tietoisuuden
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Robotiikasta tulevat helposti mieleen lähinnä mekaaniset, teollisuudessa hyödynnettävät lait-

teet, jotka toteuttavat yksinkertaisia teollisuuden tehtäviä. Robotiikka kattaa kuitenkin nykyään 

jo muutakin kuin teollisuuden mekaaniset robotit: ohjelmistorobotiikka (robotic process auto-

mation eli RPA) on yleistynyt teknologiakehityksen myötä uusilla aloilla ja uusissa rooleissa 

mahdollistaen uusia hyötyjä eri aloille ja tehtäviin (Mutlak 2018; Tucker 2017). Ohjelmistoro-

botiikkaa voidaan hyödyntää monissa tietokoneen avulla toteutettavissa tehtävissä (Tucker 

2017). Ohjelmistorobotiikka on jo nykypäivää ja siihen liittyvää tutkimusta on tehty melko pal-

jonkin. 

 

Ohjelmistorobotit ovat järjestelmätyökaluja, jotka toimivat ohjelmistoissa järjestelmärajapinto-

jen kautta kuten ihmisetkin – ne siis jäljittelevät ihmisten toimintaa (Berruti, Nixon, Taglioni & 

Whiteman 2017; Moffitt, Rozario & Vasarhelyi 2018). Ne toimivat niille määriteltyjen sääntöko-

konaisuuksien perusteella ja voivat esimerkiksi suorittaa kirjautumisia systeemeihin, laskelmia, 

dokumenttien ja raporttien luomista, digitaalisen datan hakemista, tulkintaa tai syöttämistä toi-

siin järjestelmiin sekä tiedostojen tarkastuksia. Käytännössä ohjelmistorobotiikassa on kyse 

siis järjestelmistä, jotka toteuttavat erilaisia tehtäviä määriteltyjen sääntöjen tai algoritmien pe-

rusteella. (Berruti ym. 2017; Mutlak 2018; Tucker 2017) 

 

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää työtehtävien automatisoinnissa (Berruti ym. 2017). 

Koska sen toiminta perustuu sääntöihin, tulee automatisoitavien tehtävien olla sellaisia, joissa 

on tietty rakenne ja logiikka, jotka pystytään määrittämään sääntökokonaisuudeksi. Ohjelmis-

toroboteille siis nauhoitetaan käskyketjuja ja toimintasääntöjä, joiden avulla ne toimivat määri-

tellyissä sähköisissä järjestelmissä ja siten toteuttavat määritellyn tehtävän automaattisesti. 

(Moffitt ym. 2018; Mutlak 2018; Tucker 2017). 

 

Ohjelmistorobotiikka on käyttökelpoinen ratkaisu erityisesti sellaisissa toiminnoissa, jotka si-

sältävät digitaalista dataa ja ovat usein toistuvia, virheille alttiita tai toteutusajan suhteen kriit-

tisiä (Mutlak 2018). Tuckerin (2017) näkemyksen mukaan ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen 

on kannattavaa lisäksi tehtävissä, jotka ovat rutiininomaisia ja vaativat suurien datamäärien 

käsittelyä, sillä ohjelmistorobotiikka suoriutuu tehtävistä nopeammin sekä tarkemminkin kuin 

ihmiset. Mitä rutiininomaisempi ja mitä enemmän sääntöihin perustuva tehtävä on, sitä toden-

näköisemmin se pystytään Kauhasen (2016, 14–15) mukaan toteuttamaan robottien avulla. 

Sen sijaan tehtävät, joiden lopputulokset vaihtelevat, joita toteutetaan vain satunnaisesti tai 

jotka vaativat inhimillistä harkintakykyä, eivät ole toistaiseksi robotiikan optimaalisia hyödyntä-

miskohteita (Moffitt ym. 2018). 
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Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen voi tuoda yrityksille erilaisia hyötyjä. Koska ohjelmistoro-

botit pystyvät suoriutumaan tehtävistä ihmisiä huomattavasti nopeammin, niistä voidaan saada 

erityisesti hyötyä volyymiltaan laajoissa toiminnoissa (Moffitt ym. 2018). Ohjelmistorobotiikan 

avulla yritykset voivat kehittää siis tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan, mutta lisäksi se auttaa yri-

tyksiä parantamaan suoritusten tarkkuutta ja luotettavuutta sekä saavuttamaan kustannus-

säästöjä. Lisäksi ohjelmistorobotiikan avulla voidaan helpottaa ihmisten työkuormaa vapaut-

taen heitä muihin tehtäviin. (Kauhanen 2016, 14–15, 20; Tucker 2017) 

 

Robotiikan lisääntyessä työelämässä työtehtävät jakautuvat ja muotoutuvat uudella tavalla, 

sillä robotit pystyvät tekemään aiemmin ihmisten toteuttamia toistuvia rutiinitöitä. Tämä va-

pauttaa ihmistyötekijöitä toteuttamaan sellaisia tehtäviä, joissa heidän inhimillisiä taitojaan tar-

vitaan enemmän. Ihmisten vahvuuksina pysyvät edelleen esimerkiksi analyyttiset ja strategiset 

ajattelukyvyt sekä viestintä- ja ongelmanratkaisukyvyt. (Alasoini & Ramstad 2019; Kauhanen 

2016, 14–15; Tucker 2017) 

 

Ohjelmistorobotiikkaa ja sen hyödyntämistä ovat tutkineet esimerkiksi Lacity, Willcocks ja 

Craig (2015). He ovat todenneet ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen olevan kannattavaa toi-

minnoissa, joissa volyymi on suuri, prosessi on standardisoitu ja sääntöihin perustuva ja joiden 

prosessi on niin sanotusti kypsä, eli sitä on jo toteutettu paljon. Roboteilla ei ole maalaisjärkeä, 

joten ohjeiden tulee olla selkeät. Parhaimmillaan ohjelmistorobotiikan avulla voidaan saavuttaa 

huomattavia hyötyjä: esimerkiksi Telefónica O2-yrityksessä saavutettiin ohjelmistorobotiikan 

avulla satojen tuhansien puntien nettohyöty sekä tehokkuutta nopeutuneiden läpimenoaikojen 

kautta. (Lacity ym. 2015) 

 

Ohjelmistorobotiikkaa kohtaan on paljon odotuksia. Älykkäiden robottien lisääntyvän tulevina 

vuosikymmeninä työelämässä (Alasoini & Ramstad 2019), minkä lisäksi esimerkiksi Cooperin, 

Holdernessin, Sorensenin ja Woodin (2018) mukaan odotettavissa on, että ammatit muuttuvat 

selvitäkseen teknologiakehityksestä ja että ohjelmistorobotiikan käyttö laajenee tämänkin 

vuoksi nopeasti. Ohjelmistorobotiikka kehittyy myös kohti älykkyyttä sen sijaan, että sen toi-

minta perustuisi jatkossakin vain sille määritettyihin sääntöihin. Tulevaisuudessa ohjelmistoro-

botiikka hyödyntää tekoälyä hallitakseen kokonaisia prosesseja sekä virtaviivaistaakseen niitä 

ja sen kehitys johtaa yhä enemmän myös hienostuneempien automaatiovälineiden, kuten ko-

neoppimisen sekä varsinaisen tekoälyn, käyttöön. (Cooper ym. 2018; Tucker 2017) 

 



19 
 

Askel ohjelmistorobotiikasta kohti todellista tekoälyä on älykäs prosessiautomaatio (intelligent 

process automation, IPA), jossa yhdistyvät Berrutin ym. (2017) mukaan useat uudet teknolo-

giat – olennaisimpina ohjelmistorobotiikka ja koneoppiminen. Myös älykäs prosessiautomaatio 

jäljittelee ihmisten toimintaa tarkoituksenaan avustaa ihmisiä toteuttamalla heidän puolestaan 

toistuvia rutiinitehtäviä. Pelkkään ohjelmistorobotiikkaan verrattuna älykkään prosessiauto-

maation erona on, että siihen on yhdistetty muiden teknologioiden avulla edistyneempää pää-

töksentekokykyä, minkä seurauksena se oppii ajan myötä tekemään tehtäviä entistäkin pa-

remmin. (Berruti ym. 2017) 

 

Älykkäässä prosessiautomaatiossakin hyödynnettävä koneoppiminen (machine learning, ML) 

on yksi teknologinen edistysaskel kohti keinotekoista älykkyyttä – esimerkiksi Ertel (2017, 25) 

kirjoittaa siitä myös yhtenä tekoälyn tärkeimmistä alasovelluksista, sillä se on olennainen osa 

tekoälyn sovelluskehitystä ja ohjelmointia (Ertel 2017, 175). Yleistettynä koneoppimisessa py-

ritään siihen, että koneet pystyisivät sisäistämään sääntöjä erilaisista konteksteista, tilastoista 

ja suuresta datamäärästä (Autor 2016). 

 

Pohjimmiltaan koneoppimisessa on kyse algoritmeista ja tilastollisista malleista, joita tietoko-

neet käyttävät tehtävien toteuttamiseksi. Käytännössä algoritmit opiskelevat itsenäisesti mal-

leja ja kuvioita niille annetusta datasta ja esimerkkilopputuloksista ja oppivat siten, millainen 

olisi tiettyihin malleihin liittyvä todennäköinen lopputulos tai vastaus. Oppimansa perusteella 

algoritmit pystyvät tunnistamaan näitä malleja ja kuvioita myös uudesta, strukturoidusta da-

tasta. Olemassa olevasta datasta opitun perusteella ne pystyvät induktiivista päättelyä hyö-

dyntäen tekemään päätelmiä ja ennusteita myös uudesta datasta ilman ihmisten ohjelmointia 

ja siten tarjoamaan ehdotuksia ratkaisuiksi tehtäviin. (Autor 2015; Berruti ym. 2017; Gotthardt 

ym. 2019; Lin & Hazelbaker 2019) Kootusti ilmaistuna koneoppimisessa tietokoneet siis oppi-

vat aiemmista esimerkeistä ja hyödyntävät oppimaansa uusien ratkaisujen löytämiseksi. 

 

Koneiden tulisi tehtävien suorittamiseksi pystyä erottamaan datamassoista olennaisia asioita, 

koska koneoppimisen hyödynnyskohteena olevat datamassat voivat olla todella suuria. Ertelin 

(2017, 179–180) mukaan koneoppimiseen liittyy täten myös läheisesti datan louhinta, jolla vii-

tataan hyödyllisen tiedon erottamiseen suurista tietomassoista. Datan louhintaa voidaan hyö-

dyntää ylipäätäänkin monissa työtehtävissä, joissa kerätään ja analysoidaan suuria datamää-

riä (Ertel 2017, 179–180). 

 

Verrattuna ohjelmistorobotiikkaan, koneoppimisen etuna on erityisesti se, että sitä voidaan 

hyödyntää myös ympäristöissä, joissa prosessia ei pystytä määrittämään tarkoilla säännöillä 
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(Autor 2015). Tämä on mahdollista, sillä koneoppimisessa koneen toiminta mukautuu käsitel-

lyn tiedon ja siitä opitun perusteella (Hakola ym. 2019, 27; Varamäki 2019, 42). Koska kone-

oppiminen on hyödynnettävissä myös muissa kuin sääntöperusteisissa ympäristöissä, pysty-

tään sillä avustamaan ihmisiä monipuolisemmalla skaalalla kuin ohjelmistorobotiikalla. 

 

Koneoppiminen liittyy siis olennaisesti tekoälyyn. Tekoälyllä tarkoitetaan yleisesti tietokone-

pohjaista ohjelmaa, tai lähinnä ohjelman tapaa ratkaista asioita, joka pystyy toteuttamaan älyk-

käitä, ihmismäisiä toimintoja itsenäisesti eli pystyy esimerkiksi oppimaan, päättelemään, teke-

mään päätöksiä ja ratkaisemaan ongelmia (Hakola ym. 2019, 26; Marttinen 2018, 59, 154; 

Meskovic ym. 2018). Tekoälyn järjestelmät hyödyntävät esimerkiksi järkeilyä, oppimista ja eri-

laisia tunnistusteknologioita (Askary, Abu-Ghazaleh & Tahat 2018). 

 

Tekoäly on edistynyttä teknologiaa. Ertelin (2017, 1–3) mukaan tekoälyn rakentamiseksi tarvi-

taan syvää ymmärrystä ihmisten älyllistä toiminnasta, sillä tekoälyn taustalla vaikuttavat vah-

vasti aivotieteet sekä kognitiiviset tieteet. Meskovicin ym. (2018) mukaan tekoälyssä ja älyk-

käiden laitteiden rakentamisessa on kyse tiedonkäsittelytieteiden hyödyntämisestä ja sovelta-

misesta, tekniikasta sekä algoritmien avulla toteutetusta muotoilusta. 

 

Tekoälyn avulla voidaan pyrkiä aluksi esimerkiksi tehokkuuden parantamiseen ja siten sääs-

töihin sekä tuottavuuden kasvuun ja lopulta myös laajempaan muutokseen liiketoimintamal-

leissa ja yrityskokonaisuuksissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). Tehokkuuden parannus on 

mahdollista, sillä tekoälyn avulla voidaan käsitellä valtavia määriä tietoa reaaliaikaisesti ja op-

timaalisella tehokkuudella (Meskovic ym. 2018). Askaryn ym. (2018) mukaan tekoälyn mah-

dollisuuksiin kuuluu myös laitteiden kyky toimia ihmisälykkyyden vaihtoehtona tai korvaajana 

myös monimutkaisissa tehtävissä kuten ongelmanratkaisussa. Täten tekoälyllä on laajemmat 

mahdollisuudet kuin esimerkiksi ohjelmistorobotiikalla. Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka eivät 

olekaan sinänsä toisiaan korvaavia teknologioita, vaan niitä voidaan käyttää yhdessä tai eril-

lään ja ne voivat nostaa toistensa arvoa yhdessä käytettynä (Gotthardt ym. 2019). 

 

Tekoälyyn kuuluu monia, keskenäänkin linkittyneitä teknologioita. Koneoppimisen lisäksi esi-

merkiksi datan louhinta sekä puheen-, kuvan- tai tekstintunnistus ovat kehittyviä tekoälyn osa-

alueita. Puheen- ja tekstintunnistuksen avulla pystytään algoritmien kautta analysoimaan teks-

tiä ja strukturoimatonta dataa, muodostamaan tekstiä ja puhetta strukturoidusta tiedosta ja 

muuntamaan käsin kirjoitettua tekstiä koneluettavaksi tekstiksi. Nämä mahdollisuudet muun 

muassa säästävät ihmisiä datan manuaaliselta käsittelyltä ja tuovat apua moniin tehtäviin. 
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(Gotthardt ym. 2019) Lisäksi tekoälyyn liittyvät neuroverkot, joiden avulla pyritään yhdistele-

mään erilaisia tietoja ihmisaivojen tavoin ja rakentamaan tekoälyä (Hakola ym. 2019, 28).  

Tekoälyä koskeva keskustelu on alkanut jo 1950-luvulla, mutta varsinainen kehitys on edelleen 

vasta alkutekijöissä. Ymmärrys tekoälystä kuitenkin kehittyy jatkuvasti ja ymmärryksen myötä 

myös sen hyödynnys laajenee. Tekoälyn hyödyntämisen aloitus vaatii mahdollisesti mittavia-

kin muutoksia ja sen sisällyttämisessä arkirutiineihin voi olla haasteita. Lisäksi siihen liittyviä 

haasteita tai hyödyntämisen esteitä yrityksissä voivat olla esimerkiksi kallis hinta ja käyttöön-

oton korkeat kustannukset, systeemien monimutkaisuus sekä osaamisen puute. (Gotthardt 

ym. 2019; Lin & Hazelbaker 2019; Meskovic ym. 2018) 

 

Yleisesti tekoälystä voidaan odottaa työelämää radikaalisti mullistavaa teknologista keksintöä, 

sillä se vaikuttaa työelämään aiempia teknologiamuutoksia laajemmin sekä nopeammin (Ha-

kola ym. 2019, 25; Marttinen 2018, 178). Sen avulla monia työtehtäviä pystytään automatisoi-

maan lähes kaikilla aloilla (Alasoini 2019). Lisäksi tekoäly on mahdollisesti myös ajuri uusille 

palveluille ja toiminnoille, joita nykypäivänä ei vielä ole (Bolinger 2017). Tekoäly vaikuttaa ke-

hittyessään eri tieteenaloihin ja yhteiskunnan eri sektoreihin, vaikkakin kehitys ja käyttöönot-

totahti vaihtelevat eri aloilla ja eri asiayhteyksissä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). 

 

2.1.2. Töiden automatisointi teknologian avulla 

 

Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien takia yhä useampia tehtäviä on jo voitu toteuttaa 

tietokoneiden ja robotiikan avulla, mutta kehityksen myötä työelämässä on odotettavissa vielä 

enemmänkin työn siirtymistä tietokoneille ja algoritmeilla määritetyille ratkaisuille (Ertel 2017, 

12; World Economic Forum 2018, 3, 11). Mutlakin (2018) mukaan teknologian avulla tapahtuva 

automaatio lisääntyy kaikkialla ja erilaisissa prosesseissa. 

 

Tehtävien automatisoinnilla voi olla useita etuja yrityksille. Yritykset voivat saavuttaa kustan-

nussäästöjä alhaisempien työkustannusten muodossa siirtämällä töitä ihmisiltä tietokoneille, 

minkä lisäksi automatisointi vähentää inhimillisiä virheitä ja siten tehtävien suorituksen laatua. 

Nämä hyödyt vaikuttavat myös yritysten kilpailukykyyn. Lisäksi ihmistyövoimaa voidaan koh-

dentaa merkityksellisempiin tehtäviin, kun automatisoitavissa olevat tehtävät vähenevät hei-

dän arjessaan. (Ertel 2017, 12; Gilfillan 2016) 

 

Automatisointi saattaa tuoda myös haasteita tai riskejä yrityksille. Gilfillanin (2016) mukaan 

automatisoinnilla voi myös olla suorastaan haitallisia vaikutuksia, jos sitä ei ole toteutettu oi-

kein. Lisäksi automatisoinnin kehittäminen ja prosessin hiominen tarkoituksenmukaiseksi voi 
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maksaa huomattavasti aikaa ja rahaa (Gilfillan 2016). Gotthardtin ym. (2019) mukaan eräs 

automaatioon liittyvä riski on myös ymmärtämättömyys. Jos prosesseja analysoidaan puut-

teellisen tietouden tai ymmärryksen (prosessin eri osuuksista) perusteella, väärinkäytösten ja 

virheiden riski automatisoiduissa ratkaisuissakin kasvaa. Lisäksi, koska tekoäly on oppivaa ja 

oppimaansa hyödyntävää, sitä on helppo manipuloida ja sitä voidaan opettaa kohti epä-

mieluisiakin piirteitä. Teknologiakehityksen myötä kasvavat turvallisuus- ja haavoittuvaisuus-

riskit tulee myös huomioida automatisointiratkaisuissa, sillä niiden myötä haitallisia vaikutuksia 

ja hakkerointia on vaikeampi estää kuin ennen. (Gotthardt ym. 2019) 

 

Toistaiseksi automatisoitavat tehtävät ovat paljolti suorittavan tason ennakoitavissa olevia teh-

täviä, kuten tietojen hakemista, käsittelyä ja muokkaamista (Autor 2016; Hakola ym. 2019, 35; 

Varamäki 2019, 24–25, 46, 52). Myös Greenmanin (2017) mukaan toistuvat tehtävät ovat to-

dennäköisempiä automatisoitavia kuin ammatillista harkintaa vaativat tehtävät. Inhimillisiä tai-

toja ja ammatillista harkintaa vaativat, toistaiseksi ihmisten vastuulla olleet tehtävät alkavat 

kuitenkin automatisoitua myös. Esimerkiksi kommunikointia, päätöksentekoa ja neuvontaakin 

pystytään hiljalleen automatisoimaan yhä enemmän. (World Economic Forum 2018, 3, 11) 

Älykkäällä teknologialla pystytään siis yhä enemmän toteuttamaan myös vaativampia tehtäviä 

(Varamäki 2019, 46). 

 

Autorin (2016) mukaan kuitenkin erityisesti kahden eri tyypin työtehtävät ovat osoittautuneet 

haastaviksi automatisoida teknologian avulla. Ensinnäkin tehtävät, joissa vaaditaan luovuutta, 

intuitiota, ongelmanratkaisukykyä, arviointikykyä tai neuvottelutaitoja, ovat vaikeasti automati-

soitavissa ja niiden tekijät ovat usein korkeakoulutettuja, analyyttistä kyvykkyyttä omaavia ih-

misiä. Toiseksi sellaiset manuaaliset tehtävät, jotka vaativat tilanteen mukaan mukautumista, 

visuaalista tai kielellistä tunnistamista tai henkilöiden välistä interaktiota – kuten tarjoilu-, sii-

vous- ja terveyspalvelut – ovat toistaiseksi olleet hankalia automatisoida. Näihinkin teknologia 

voi kuitenkin tuoda apua ja joustavuutta. (Autor 2016) 

 

Tietynlaiset työtehtävät ovat siis helpommin automatisoitavissa kuin toiset. Esimerkiksi Frey ja 

Osborne (2017) ovat vuoden 2013 tutkimuksessaan tutkineet Yhdysvalloissa eri töiden alttiutta 

tietokoneilla toteutettavalle automatisoinnille eli tietokoneistamiselle. Tutkimuksessa on arvi-

oitu yli 700 eri työnkuvan tai roolin alttiutta automatisoinnille tulevina vuosina. Tutkimuksessa 

on arvioitu, että noin 47 % Yhdysvaltojen työllisyydestä olisi automatisoinnin osalta korkean 

riskin kategoriassa eli automatisoitavissa melko pian. Näihin töihin kuuluvat erityisesti monet 

kuljetus- ja logistiikka-alan työt, useat toimisto- ja hallinnolliset työt sekä tuotantotyö, mutta 
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lisäksi melko suuri osa palvelutöistä nähdään alttiiksi automatisoinnille tulevaisuudessa. Tut-

kimuksen tuloksista on myös päätelty, että töiden palkka- ja koulutustasoilla on negatiivinen 

suhde töiden tietokoneistamisen todennäköisyyteen, ja että tietokoneellinen automatisointi 

kohdistuu todennäköisesti eniten alhaisen palkan ja taitotason töihin. (Frey & Osborne 2017) 

 

Pajarinen ja Rouvinen (2014) ovat tehneet vastaavan tutkimuksen töiden alttiuksista tietoko-

neistamiselle Suomessa, sillä Suomessakin teknologiakehitys ja automatisointi vaikuttavat 

työelämään. Tutkimuksessa on katettu noin 92 % Suomen työllisyydestä, yhteensä yli 400 

ammattia ja roolia. Tulosten mukaan työntekijöistä noin 36 %:n on arvioitu olevan korkean 

riskin kategoriassa automatisoinnin osalta, eli noin kolmannes Suomen työllisyydestä olisi kor-

vattavissa tietokoneavusteisella toteutuksella. Suurimman riskin ammatteja vaikuttavat olevan 

esimerkiksi myymäläassistentit, sihteerit, pankkivirkailijat sekä toimistotyöntekijät, kun taas vä-

hiten uhatuiksi ammateiksi on arvioitu esimerkiksi sairaanhoitajat, lastenhoitajat, sosiaalityön-

tekijät sekä neuvonnan ja konsultoinnin ammattilaiset. Suomessa on todettu hyvin palkattujen 

ammattien olevan vähemmän uhattuja kuten Yhdysvaltojenkin tutkimuksessa. (Pajarinen & 

Rouvinen 2014) 

 

Arntz, Gregory ja Zierahn (2016) ovat myös tutkineet töiden alttiutta automatisoinnille ja siten 

mahdollista työttömyyttä Freyn ja Osbornen (2017) tavoin, mutta kokonaisten työnkuvien si-

jaan he ovat tutkineet ilmiötä tehtäväkohtaisesti. Heidän mukaansa se on tarpeen, sillä moniin 

kokonaisiin työnkuviin kuuluu ainakin joitain sellaisia tehtäviä, joita on hankalaa automatisoida. 

Jos näitä töitä tarkastellaan vain kokonaisuuksina eikä niiden sisältämiä erilaisia tehtäviä huo-

mioiden, voidaan heidän mukaansa päätyä automatisointialttiuden yliarviointiin. Arntzin ym. 

(2016) tutkimustulosten mukaan noin 9 % OECD-maiden töistä on mahdollisesti automatisoi-

tavissa ja Yhdysvalloissa vastaava tulos olisi myös vain noin 9 %, joka on huomattavasti vä-

hemmän, kuin Frey ja Osborne (2017) ovat arvioineet tutkimuksessaan vuonna 2013. Eroja 

töiden automatisoinnin alttiudessa eri maiden välillä on kuitenkin havaittu, sillä eri mailla on 

eroja töiden organisoinnissa, teknologiainvestoinneissa sekä koulutuksessa. Tutkimuksen 

osalta on huomioitava, että tulokset heijastavat teknologista kyvykkyyttä, mutta ei todellista 

teknologian hyödyntämistä ja työpaikkojen mukautumista uusiin teknologioihin. Täten arviot 

perustuvat siihen, mitä teknologian avulla pystyttäisiin automatisoimaan – eivät siihen, mitä 

todellisuudessa automatisoidaan tulevaisuudessa. Lisäksi on huomioitava, että tutkimuksessa 

on huomioitu vain olemassa olevat työtehtävät, vaikka teknologioiden myötä kehittyy myös 

uudenlaisia tehtäviä. (Arntz ym. 2016) 
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Töiden alttiutta automatisoinnille on siis tutkittu eri puolilla maailmaa. Freyn ja Osbornen (2017) 

sekä Pajarisen ja Rouvisen (2014) tutkimuksissa on tarkasteltu työnkuvia kokonaisuuksina, 

kun taas Arntzin ym. (2016) tutkimuksessa tarkastelu on kohdistettu työnkuvien sisältämiin 

työtehtäviin. Yhtä oikeaa vastausta ei ole sille, kuinka suuri prosentti töistä todellisuudessa on 

automatisoitavissa, saati sille, kuinka suuri osa todella automatisoidaan tulevaisuudessa. Tut-

kimukset antavat kuitenkin viitettä siitä, että automatisointi vaikuttaa tulevaisuuden työelämään 

sekä työnkuviin. 

 

Wilsonin (2013) mukaan toimintojen automatisointi vaikuttaa ihmisten rooliin sekä osaamistar-

peisiin ja -kysyntään, sillä automatisoitavissa oleviin tehtäviin ei tarvita enää ihmistyövoimaa. 

Ihmistyövoima pystyy luomaan uudella tavalla arvoa asiakkaille, koska heille jää siihen aikaa 

tietokoneiden hoitaessa yhä enemmän aikaa vaativia tehtäviä (Kruskopf, Lobbas, Meinander, 

Söderling, Martikainen & Lehner 2019). Autorin (2016) mukaan automaation on tarkoituskin 

korvata ihmistyövoimaa jonkin verran, jotta ihmisten työpanos voitaisiin kohdentaa paremmin 

ja manuaaliset, aikaa vievät toiminnot saataisiin toteutettua tehokkaammin. 

 

Teknologian mahdollistama automaatio vaikuttaa siis sekä yritysten että yksilöiden elämään. 

Gilfillanin (2016) mukaan automatisointi on tulevaisuudessa yksi yritysten selviytymiskeinoista 

kilpailuympäristöissä eri aloilla. Sekä Gilfillanin (2016) että Gotthardtin ym. (2019) mukaan au-

tomaatioratkaisuissa olisi tärkeintä, että niille olisi todellinen liiketoiminnallinen motiivi ja niiden 

perusta olisi ymmärretty. 

 

2.1.3. Tulevaisuuden työelämä ja työllisyys 

 

Teknologian kehitys ja uusien teknologioiden käyttöönotto on yksi nykypäivän ja tulevaisuuden 

liiketoimintaan ja työelämään olennaisimmin vaikuttavista trendeistä (World Economic Forum 

2018, 5). Teknologinen kehitys ja automaatio väistämättä muuttavat työelämää täydentäen ja 

korvaten ihmistyövoimaa sekä poistaen joitain työpaikkoja, mutta se ei suoraan tarkoita, että 

teknologia korvaisi koko ihmistyövoiman tarpeen (Autor 2016; Blower 2019; Riveron 2018). 

Lisäksi on huomioitava, että teknologiamuutos ei tuhoa itse työtä – se säilyy edelleen, mutta 

sen toteutustavat muuttuvat (Kauhanen 2016, 14). 

 

Kruskopfin ym. (2019) mukaan yleiset asenteet 4. teollista vallankumousta kohtaan ovat posi-

tiivisia, mutta kritiikkiä ja huoliakin esiintyy. Huolet liittyvät esimerkiksi työllisyyteen, turvallisuu-

teen, taitoihin ja kehityksestä jälkeen jäämiseen (Kruskopf ym. 2019). Teknologiakehitys ai-
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heuttaa epävarmuutta ja pelkoa yleisesti teknologiaa kohtaan, mutta erityisesti myös sen työl-

lisyysvaikutusta kohtaan (Dickinson 2018; Kauhanen 2016, 11–13; McClure 2018). McClure 

(2018) käsittelee artikkelissaan teknologiaa ja sen kehitystä pelkääviä, niin sanotusti teknofo-

biaa potevia ihmisiä, ja on selvittänyt teknofobian vaikutusta työttömyyteen ja taloudelliseen 

pärjäämiseen liittyviin pelkoihin. Tuloksista ilmenee, että teknofoobikot pelkäävät muita toden-

näköisemmin myös tulevaisuuden työttömyyttä ja taloudellista pärjäämättömyyttä, eli näyttää 

siltä, että teknologian yleinen pelko ruokkii myös työllisyyteen ja taloudelliseen asemaan liitty-

viä pelkoja (McClure 2018). Huolien ja pelkojen lisäksi muutos voi myös aiheuttaa vastustusta, 

jota Kellyn (2019) mukaan voidaan kuitenkin lievittää tietoisuuden kehittämisellä ja taitojen 

opettamisella. 

 

Autorin (2016) mukaan huolet teknologian työllisyysvaikutukseen liittyen ovat ainakin osin ai-

heellisia. Teknologian kyvykkyys kehittyy nopeasti, minkä myötä erilaiset älykkäät järjestelmät, 

koneet ja laitteet voivat tulevaisuudessa avustaa ihmisiä hankalissakin tehtävissä ja tehdä pää-

töksiä sekä suorittaa työtehtäviä jopa itsenäisesti (Gotthardt ym. 2019; Marttinen 2018, 58–59; 

World Economic Forum 2018, 6). Kun teknologian kyvykkyys kehittyy, aiheuttaa se ihmisissä 

luonnollisesti huolta siitä, korvaako automaatio heidät työelämässä. Autorin (2016) mukaan 

yhä useampien tehtävien automatisointi johtaa siihen, että koodattavissa olevia tehtäviä jää 

pois ihmisten arjesta, mutta sen sijaan inhimillistä harkintaa ja joustavuutta vaativat tehtävät 

korostuvat ihmisten työelämässä. Tämä liittyy eri osapuolten vahvuuksien hyödyntämiseen: 

Marr’n (2018) mukaan digitaalisen muutoksen kannalta olennaista on juuri ihmisten ja tietoko-

neiden työvoiman yhdistäminen niin, että kummatkin voivat työskennellä sellaisissa toimin-

noissa, joissa ovat parhaimmillaan. Verrattuna ihmistyövoimaan, tietokoneiden vahvuuksia 

ovat laskelmien ja toimintojen toteuttaminen hyvin nopeasti sekä tarkkuus ja tehokkuus valta-

vien datamäärien käsittelyssä. Sen sijaan ihmisten vahvuuksia ovat esimerkiksi tunneälykkyys, 

tilannekohtainen reagointi, harkintakyky, joustavuus ja mukautuvuus. Sellaisissa tehtävissä, 

joihin teknologia ei pysty, on siis tulevaisuudessakin ihmistyön tarvetta. (Ertel 2017, 2; Kauha-

nen 2016, 16–17; Marr 2018; Varamäki 2019, 17) 

 

Vaikka monet työt ovat todennäköisesti korvattavissa automaatiolla ja tietokoneilla, ei ihmis-

työntekijöillä välttämättä ole puutetta töistä tulevaisuudessa. Automatisoitavien töiden poistu-

misen ohella muutokset tarjoavat nimittäin paljon uusia mahdollisuuksia – uusia töitä ja tehtä-

viä luodaan kehityksen myötä jatkuvasti. (Greenman 2017; Kauhanen 2016, 11–13; Kruskopf 

ym. 2019; Pajarinen & Rouvinen 2014) Työllisyyden säilyttämiseksi ihmiset voivat sopeutua 

uudenlaisiin tilanteisiin etsimällä näitä uudenlaisia töitä tai kouluttautumalla uusiin rooleihin, 

joita ei niin todennäköisesti automatisoida (Frey & Osborne 2017; Kauhanen 2016, 11–13). 
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Toistaiseksi automaatio ja teknologia eivät ole siis poistaneet ihmistyön tarvetta ja uusia töitä 

on syntynyt muutoksen seurauksena. Mennyttä tai historiaa ei voida kuitenkaan pitää ennus-

teena tulevaisuudesta, sillä meneillään oleva muutos on sekä laajuudeltaan että etenemis-

vauhdiltaan uniikki ja ennennäkemätön. Lisäksi kehittyvät teknologiat, kuten robotiikka ja teko-

äly, ovat merkittäviä aivan omassa mittakaavassaan verrattuna aiempiin teknologian kehitys-

askeliin ja mahdollistavat ihmisten korvaamisen erilaisissa työtehtävissä laajemmalla skaalalla 

kuin aiemmat teknologiset sovellukset. (Autor 2015; Autor 2016; Pajarinen & Rouvinen 2014; 

Varamäki 2019, 27–28) 

 

Tulevaisuuden työelämään odotetaan kohdistuvan teknologian ja automaation lisääntymisen 

ohella myös muita muutoksia. Työelämän organisoinnissa ei ensinnäkään keskitytä enää niin-

kään keskittämiseen tai standardisointiin vaan verkostotyyppisiin malleihin, joissa toimintaa 

hajautetaan niin, että se tapahtuu joustavasti ja vuorovaikutuksessa. Työelämän kannalta 

muutos tarkoittaa, että johtamisen keskiössä ovat erilaiset verkostot, ihmisten työ on yhä 

enemmän työtapojen kehittämiseen sekä innovointiin liittyvää ja että ihmisten työajat ja -tavat 

ovat yksilöllisempiä. On myös odotettavissa, että tulevaisuuden työelämässä otetaan yhä vah-

vemmin huomioon yhteiskuntavastuun eri osa-alueet, yritysten sosiaalinen asemoituminen yh-

teiskunnassa sekä työntekijöiden yksilöllinen osaaminen. (Alasoini ym. 2012; Blower 2019; 

Rajander-Juusti 2013, 18–21, 57–59) 

 

Tulevaisuuden työtehtävien odotetaan olevan myös aika- ja paikkariippumattomia, tiimityötä 

vaativia ja osin sellaisia, joita ei ole vielä edes olemassa tai tiedossa (Blower 2019; Hakola ym. 

2019, 44–45; Varamäki 2019, 17). Lisäksi työtavoissa painottuvat yhteistyötoiminta, yhteisölli-

syys mutta toisaalta myös yksilöllisyys, liikkuvuus ja joustavuus sekä yksilölliset, henkilökoh-

taiset ratkaisut (Vanhanen-Nuutinen, Laitinen-Väänänen & Väänänen 2012, 269; World 

Economic Forum 2016, 17). Esimerkiksi aika- ja paikkariippumattomuuteen liittyvät odotukset 

perustunevat teknologiakehityksen aiheuttamaan mahdollisuuteen tehdä töitä käytännössä 

missä vain ja milloin vain. Liikkuvan verkkoyhteyden avulla työtehtävien vaatimiin järjestelmiin 

pystytään pääsemään tietokoneilla ja mobiililaitteilla käsiksi eri puolilta maailmaa ja milloin 

vain. Lisäksi esimerkiksi pilviteknologian avulla yhteistyö ja tiedostojen jakaminen on nykyään 

helppoa myös etätyöskentelyssä. 

 

Tulevaisuuden työelämän osalta yksi olennainen trendi liittyy myös eri sukupolviin. Esimerkiksi 

Blower (2019) ja Riveron (2018) painottavat 2000-luvulla syntyneiden (milleniaalien) työnteki-

jöiden ja heidän ominaispiirteidensä huomioimisen tärkeyttä, sillä heistä muodostuu pian suuri 

osa työelämän ihmistyövoimasta. Heidän kohdallaan Riveronin (2018) mukaan tulisi ymmärtää 
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erityisesti diginatiivisuus, sillä he ovat tottuneet korkeaan teknologiaan ja omaavat digitaalista 

tietotaitoa ja siten pystyvät mahdollisesti edistämään automaatiota ja teknologista kehitystä eri 

aloilla. Heidän osaamisensa ja erityispiirteensä tulisi huomioida rekrytointipäätöksissä, yritys-

ten tavoitteiden linjauksissa sekä johtamisessa. Teknologisen kehityksen luonne johtaa myös 

heidän haluunsa kehittyä jatkuvasti, pysyä ajan tasalla ja vaikuttaa, minkä vuoksi työpaikkojen 

pitäisi tukea heitä tarjoamalla koulutusta ja kehittymismahdollisuuksia. (Blower 2019; Kelly 

2019; Riveron 2018) 

 

Muutos haastaa siis niin työllisyyttä, työelämän organisointia kuin painopisteitäkin. World 

Economic Forumin (2018, 3) raportin mukaan työmarkkinoilla meneillään olevaa muutosta oi-

kein hallitsemalla voidaan saavuttaa suuria mahdollisuuksia, mutta väärin hallittuna se voi ai-

heuttaa haasteita, kuten osaamiskuiluja ja epätasa-arvon sekä polarisaation kasvua. 

 

2.2. Teknologisen murroksen vaikutus taloushallinnon ja laskentatoimen alaan  

 

Työelämän yleinen muutos ja teknologian kehitys vaikuttaa muiden alojen lisäksi myös talous-

hallinnon alaan merkittävästi muuttaen sen koko rakennetta ja toimintatapoja (Galarza 2017; 

Güney 2014; Kaarlejärvi & Salminen 2018, 41–42; Metsä-Tokila 2011, 40). Muutos on tuoretta, 

mutta keskustelu ei: jo 1980-luvun lopulla sekä 1990-luvulla on puhuttu tekoälystä laskentatoi-

messa ja tunnistettu uusia teknologioita kuten tiettyihin tehtäviin ohjelmoidut robotit ja asian-

tuntijasysteemit eli asiantuntijoiden ajattelua jäljittelevät tietokoneohjelmat (Barbera 1987; 

O’Leary & O’Keefe 1997). 

 

2.2.1. Alan kehitys 

 

Kaarlejärven ja Salmisen (2018, 16–17) mukaan taloushallinnon ala on kehittymässä digitaa-

lisesta taloushallinnosta kohti älykästä taloushallintoa. Kehitystä on havainnollistettu kuviossa 

3. Älykäs taloushallinto eroaa digitaalisesta taloushallinnosta laajemman automatisoinnin li-

säksi erityisesti siten, että järjestelmät pystyvät luomaan itselleen sääntöjä, ratkaisemaan 

myös poikkeuksellisia tilanteita, analysoimaan tilanteita ja jopa ennustamaan tulevaa. Lisäksi 

älykkyyteen liittyy työtehtävien organisointi: ihmisten työtä on pystytty siirtämään järjestelmille, 

jolloin ihmisälyä pystytään käyttämään sellaisissa tehtävissä, joissa sitä erityisesti tarvitaan. 

Kun digitaalisessa taloushallinnossa on korostunut tehokkuus, laatu ja nopeus, älykkäässä 

taloushallinnossa korostuvat näiden lisäksi myös liiketoiminnan lisäarvo sekä työtehtävien mie-

lekkyys. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 16–22). 
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Kuvio 3. Taloushallinnon kehitys (mukaillen Kaarlejärvi & Salminen 2018, 16) 

 

Myös Lehner, Leitner-Hanetseder ja Eisl (2019) ovat kuvanneet digitaalisen laskentatoimen 

kehitystä, mutta eri kypsyystasojen avulla (mukailtuna kuviossa 4). Heidän mukaansa lähtö-

taso, taso 0, on laskentatoimi, jossa järjestelmät toimivat ihmisten apuna perustoiminnoissa, 

mutta toiminta on lähinnä taulukkolaskenta-avusteista ja työnkulku myös paperista. Tasolla 1 

laskentatoimi on digitaalisesti avustettua ja työntekijöiden apuna ovat kehittyneet, myös pilvi-

pohjaiset, laskentatoimen tietojärjestelmät, jotka ovat yhteydessä myös muihin järjestelmiin 

kuten ERP-järjestelmiin. Lisäksi järjestelmät hyödyntävät osin automaattisia rajapintoja datan 

siirrossa, arkistointi on elektronista ja yksinkertaiset automaatioratkaisut ovat käytössä toistu-

vissa ja standardoiduissa prosesseissa. Yleisesti toiminta on kuitenkin yhdistelmä manuaalista 

ja automaattista prosessointia. (Lehner ym. 2019) 

 

 

Kuvio 4. Digitaalisen laskentatoimen kypsyystasot (mukaillen Lehner ym. 2019) 

1990-luku:

Paperiton 
kirjanpito

2000-luku:

Sähköinen 
taloushallinto

2010-luku:

Digitaalinen 
taloushallint
o

2020-luku:

Älykäs 
taloushallinto

Taso 1: Digitaalisesti 
avustettu laskentatoimi

•Painopiste tietojen 
valmistamisen, 
suunnittelun ja 
raportoinnin tukemisessa

•Esimerkkejä 
teknologisista ajureista: 
edistyneet taloudellisen 
tiedon järjestelmät (AIS) 
rajapintoineen 
alajärjestelmiin, 
prosessien integrointi, 
varhainen 
standardisointi ja alkava 
automaatio

Taso 2: Osin autonominen 
laskentatoimi

•Painopiste asiantuntijan 
sisäisen 
neuvonantajaroolin 
kontrolloinnissa ja 
tukemisessa

•Esimerkkejä 
teknologisista ajureista: 
täysin integroitu AIS 
alajärjestelmineen, 
ohjelmistorobotit, 
lohkoketjuteknologia, 
XBRL-raportointi, 
algoritmit ja prosessien 
louhinta

Taso 3: Täysin autonominen 
laskentatoimi

•Painopiste tekoälyssä 
alan asiantuntijana ja 
neuvonantajana 
edistyneiden 
kognitiivisten kykyjensä 
avulla

•Esimerkkejä 
teknologisista ajureista: 
täysin autonominen AIS 
datavarastoineen, 
edistyneet algoritmit 
strukturoituun ja 
strukturoimattomaan 
dataan, luonnollisen 
kielen prosessointi



29 
 

Digitaalisen laskentatoimen taso 2 on Lehnerin ym. (2019) mukaan osin itsenäisesti toimivaa 

laskentatoimea. Ihmisasiantuntijat voivat keskittyä enemmän systeemien luomien tietojen tul-

kitsemiseen ja neuvontatyöhön, sillä käytössä on kehittyneitä, algoritmeilla toteutettuja, kor-

kean automaatiotason laskentatoimen tietojärjestelmiä. Työnkulku on automatisoitua ja ohjel-

mistorobotiikkaa hyödynnetään eri alueilla. Lisäksi järjestelmät hyödyntävät muistinvaraista 

teknologiaa ja lohkoketjuihin perustuvia hajautettuja tilikirjoja. Järjestelmiä on kytketty toisiinsa 

ja eri media-alustoihin raportoinnin vuoksi ja uudenlaiset teknologialaitteet ja verkkoalustat aut-

tavat työn organisoinnissa ja neuvotteluissa. Lisäksi tällä tasolla ihmiset hyödyntävät business 

intelligence -järjestelmiä datatyökaluja massadatan analytiikassa. Tekoälyn sovellukset ovat 

myös kehitteillä ja tarjoavat apua ja laatua esimerkiksi päätöksentekoon. (Lehner ym. 2019) 

 

Lehnerin ym. (2019) mallin korkein eli kolmas taso tarkoittaa täysin itsehallinnollista, automa-

tisoitua laskentatoimea, joka perustuu oppivan tekoälyn käyttöön, kognitiivisuuteen ja reaaliai-

kaiseen raportointiin sekä ennustamiseen. Tekoälyn avulla järjestelmät pystyvät tekemään si-

mulointeja, luomaan skenaarioita sekä ilmoittamaan ja hälyttämään tarvittaessa asioista joh-

dolle – ihmiset pystyvät kommunikoimaan systeemin kanssa reaaliaikaisesti ja joustavasti. Te-

koäly hyödyntää siihen integroitua, virtuaalista ja tietosuojattua datavarastoa. Systeemi pystyy 

syväoppimisen kautta parantamaan suoritustaan itse. Tavoitteena on siis laskentatoimen tie-

tojärjestelmän kehittyminen täysin itsenäiseksi järjestelmäksi, joka on tietoinen, itseään kehit-

tävä systeemi, hallinnoi dataa sekä sääntelyä eri lähteistä ja tuottaa ajankohtaista informaa-

tiota oikeaan aikaan oikealle kohderyhmälle. Mallin laatijoiden mielestä laskentatoimessa on 

pyrittävä kohti tätä tasoa. (Lehner ym. 2019) Mallissa esitetty kehityssuunta vastaa kuviossa 3 

esitetyn Kaarlejärveä ja Salmista (2018, 16) mukailevan mallin kehityssuuntaa: taloushallinnon 

ja laskentatoimen alan odotetaan siis kehittyvän kohti älykkyyttä ja täyttä automaatiota. 

 

Kuten edellä olevista malleista nähdään, taloushallinto ja laskentatoimi kehittyvät teknologisen 

kehityksen myötä. Laskentatoimen alalla on aiemminkin hyödynnetty ajankohtaisia informaa-

tio- ja viestintäteknologian sovelluksia, mutta teknologian rooli on kasvanut entistäkin merkit-

tävämmäksi laskentatoimen ja taloushallinnon alan päivittäisissä asioissa tehden siitä tehok-

kaan ja toimivan toiminnan edellytyksen (Güney 2014; Meskovic ym. 2018). Yleisesti teknolo-

gia mahdollistaa laskentatoimessa tarkemman ja yksityiskohtaisemman työn, sillä tietokoneet 

pystyvät keräämään ja käsittelemään suuria massoja dataa. Dataa voi olla määrällisesti paljon, 

mutta vain osa tilanteeseen sopivaa tai laadukasta. Alan ammattilaisilla on kuitenkin tärkeä 

rooli tietouden siirtämisessä järjestelmiin ja teknologian liittyvässä ongelmanratkaisussa. 

(Kruskopf ym. 2019) Kehitys on myös tuonut uusia merkittäviä kytköksiä taloushallintolan ja 

ohjelmistoalan välille (Metsä-Tokila 2011, 40). 
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Kehitys on johtanut alalla jo joidenkin toimintojen automatisointiin, mikä on mahdollistanut ta-

loushallinnon palvelujen muokkautumisen kohti syvällisempää päätöksenteon tukea ja konsul-

tointia sekä raportointia ja analysointia sen sijaan, että suuri osa ajasta kuluisi rutiiniluontoisiin 

transaktioprosesseihin eli tapahtumien käsittelyyn (Alexander 2018; Bolinger 2017; Kaarlejärvi 

& Salminen 2018, 229–230; Metsä-Tokila 2011, 40–41). Automaation lisääntyessä entises-

tään ihmistyövoiman tarve vähenee perinteisissä, toistuvissa tehtävissä, jolloin asiantuntijoille 

vapautuu enemmän aikaa asiakastuntemuksen rakentamiseen, asiakkaiden arvontuottami-

seen ja korkeampaa osaamistasoa vaativiin tehtäviin. Alan työvoiman tarve korostuu myös 

yhä enemmän systeemien ylläpitoon ja analytiikkaan liittyvissä tehtävissä. (Cooper ym. 2018; 

Marr 2018; Zhang, Dai & Vasarhelyi 2018) 

 

Automatisoinnin ohella kehitys on johtanut alalla myös uusien järjestelmien, kuten pilvipalve-

luiden ja ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen sekä esimerkiksi itsepalveluportaalien, mobiili-

käyttöliittymien sekä integroitujen järjestelmäympäristöjen käyttöönottoon. Kehityksen myötä 

alalla saavutettuja etuja ovat olleet esimerkiksi tehokkuuden parantuminen, reaaliaikaisuus, 

kustannustehokkuus, nopeus, joustavuus, suurien datamäärien käsittelyn helpottaminen sekä 

käyttäjäystävällisyys. (Bolinger 2017; Kaarlejärvi & Salminen 2018, 41–42; Meskovic ym. 

2018) 

 

2.2.2. Uusien teknologioiden mahdollisuudet alalla 

 

Laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa, jonka katsotaan tässä yhteydessä olevan osa lasken-

tatoimen ja taloushallinnon alaa, digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollistamien työ-

kalujen avulla voidaan organisoida, prosessoida ja arvioida taloudellista dataa tuottavasti sekä 

ajan ja kustannusten suhteen säästäväisesti (Kruskopf ym. 2019). Lisäksi kehittyvät teknolo-

giat voivat toimia alalla ratkaisevina menestyskeinoina tuomansa tehokkuuden ja mahdollista-

miensa etujen vuoksi, sillä kiristyvässä kilpailuympäristössä tehokkuus ja kulujen vähentämi-

nen ovat tärkeitä kilpailutekijöitä (Güney 2014). Gotthardtin ym. (2019) mukaan alalla jo käyt-

töönotettujen teknologioiden lisäksi kehittyvät teknologiat tarjoavat paljon potentiaalia ja niitä 

kohtaan on suuria odotuksia. 

 

Ohjelmistorobotiikkaratkaisut ovat keränneet taloushallinnon ja tilintarkastuksen alalla kiinnos-

tusta erityisesti tehokkuuden kasvun toivossa (Moffitt ym. 2018; Seasongood 2016). Robo-

tiikka mahdollistaa laskentatoimessa reaaliaikaisen taloudellisen datan tarjoamisen, sillä teh-

täviä voidaan automatisoida toteutettavaksi päivittäin eikä vain esimerkiksi tietyn jakson lopulla 
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(Tucker 2017). Laatu ja tarkkuus paranevat, sillä ohjelmistorobotiikka auttaa vähentämään in-

himillisten virheiden määrää. Lisäksi sen avulla pystytään vähentämään tehtävän suorittami-

seen liittyviä kuluja, vaikka investointina ohjelmistorobotiikka onkin suuri. Ohjelmistorobotiikan-

kin hyödyntäminen mahdollistaa ihmistyövoiman siirtämisen alalla korkeamman tuottavuuden 

tehtäviin. (Seasongood 2016) Robotiikka tuo siis työhön laatua ja tarkkuutta, mutta saattaa 

luoda ihmistyöntekijöille paineita työtarjonnan suhteen (Fernandez & Aman 2018).  

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä alalla on tarkasteltu jonkin 

verran etenkin tilintarkastuksen osalta. Vaikka ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen tilintarkas-

tuksessa onkin vasta melko alussa alan tarkan sääntelyn ja ammatillisen harkinnan vaatimuk-

sen vuoksi, voidaan sitä silti hyödyntää tietyissä kohdissa prosesseja, kuten tiedonhaussa tai 

täsmäytyksissä (Rozario & Vasarhelyi 2018). Moffittin ym. (2018) mukaan ohjelmistorobotiikka 

pystyy mullistamaan perinteisen tilintarkastustyön mahdollistamalla manuaalisten tehtävien 

automatisoinnin. Tällöin tilintarkastajien rooli muuttuu enemmän ajattelukykyjä korostavaksi ja 

tilintarkastuksen laatu paranee, sillä robotiikan avulla pystytään välttämään paremmin virheitä 

ja pitämään luotettavaa rekisteriä siitä, mitä on tehty. Tilintarkastuksessa ohjelmistorobotiikka 

sopii esimerkiksi kontrollien tarkastukseen, täsmäytyksiin ja muuhun aineistotarkastukseen. 

(Moffitt ym. 2018) Laskentatoimen alan muissakin tehtävissä ohjelmistorobotiikkaa voitaneen 

hyödyntää vastaavanlaisissa tehtävissä. 

 

Myös Cooper ym. (2018) ovat tutkineet ohjelmistorobotiikkaa suurissa tilintarkastusyhteisöissä 

vuosina 2017–2018. Tuloksista selviää, että vastaajien mukaan alan suurimmissa yrityksissä 

ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään eri osa-alueilla ja sen käyttöönotolla tavoitellaan tehok-

kuuden parantamista. Vastaajien mukaan yritykset eivät robotiikan tehokkuudesta huolimatta 

ole kuitenkaan vähentämässä työntekijöitään, mutta eivät myöskään palkkaamassa lisää. Li-

säksi vastaajat uskovat, että ohjelmistorobotiikalla on positiivinen vaikutus työntekijöihin työ-

tyytyväisyyden, työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä kehittyneiden työpaikkojen houkuttelevuu-

den vuoksi. Tutkimuksen mukaan ohjelmistorobotiikan ammattilaiset uskovat ohjelmistorobo-

tiikan olevan askel kohti hienostuneempaa automaatiota. Tulevaisuudessa ohjelmistorobotii-

kan odotetaan kehittyvän yhä älykkäämpään ja kyvykkäämpään suuntaan ja pystyvän siten 

toteuttamaan monipuolisia, inhimillisiäkin asioita. (Cooper ym. 2018) 

 

Tulevaisuudessa myös tekoäly ja koneoppiminen muuttavat taloushallinnon työn luonnetta ja 

organisointia ja laajentavat tietokonejärjestelmien hyödyntämistä pelkistä rutiinitehtävistä 

myös haastavampiin tehtäviin tuoden alalle uusia mahdollisuuksia (Alexander 2018; Meskovic 

ym. 2018). Tekoälyn rooli laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa kasvaa nopeasti ja siitä tulee 
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kriittinen tekijä alalle, sillä se muuttaa työn fokusta. Sillä on potentiaalisia vaikutuksia sekä työn 

laatuun että prosesseihin alalla. (Greenman 2017; Kokina & Davenport 2017) 

 

Laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa tekoälystä voidaan saada apua aikaa vaativien tehtä-

vien suorittamiseen sekä suurien datamäärien käsittelyyn, minkä lisäksi tekoäly auttaa alan 

ammattilaisia hyödyntämään informaatiota päätöksenteossa (Askary ym. 2018; Meskovic ym. 

2018). Askaryn ym. (2018) mukaan tekoäly voi kehittää sisäisten kontrollien toimivuutta vä-

hentämällä niiden heikkouksia, mikä puolestaan on hyödyksi tilintarkastukselle ja laskentatoi-

melle, sillä taloudellisen tiedon luotettavuus riippuu sisäisten kontrollien toimivuudesta.  

 

Luo ym. (2018) ovat tutkineet tekoälyn hyödyntämisen vaikutusta laskentatoimen alan kehityk-

seen Kiinassa. Tekoälyn hyödyntämisen ongelmiksi on tunnistettu esimerkiksi kokemuksen 

puute ja investoinnin suuruus sekä investointia vastaavan tuoton hitaus. Tekoälyn hyödyntä-

miseksi yritykset tarvitsevat uniikkeja systeemejä, joita on personalisoitu yrityksen toiminnan 

mukaan, mikä tekee investoinnista suuren. Toiseen ongelmaan, kokemuksen puutteeseen, 

voidaan reagoida esimerkiksi ammattitaitojen laadun parantamisella. Laskentatoimen ammat-

titaitojen lisäksi tekoälyn hyödyntämiseksi vaaditaan myös esimerkiksi IT-taitoja, järjestelmien 

ja datanhallinnan osaamista sekä mukautumiskykyä uusiin tilanteisiin. Näitä taitoja tulisi opet-

taa opiskelijoille jo laskentatoimen koulutuksen osana, jotta opiskelijat tulevaisuuden ammat-

tilaisina voisivat täyttää laskentatoimen alan markkinoiden tulevat tarpeet. (Luo ym. 2018) 

 

Jotta tekoälyn hyödyntämisen tehokkuutta saataisiin parannettua laskentatoimen alalla, tulisi 

Luon ym. (2018) mukaan hallitusten pyrkiä luomaan suotavia ympäristöjä ja olosuhteita teko-

älyn kehittämiseksi alalla. Siihen liittyvät politiikat ja säännöstelyt, avustukset tai verohelpotuk-

set olisivat tarpeen yritysten rohkaisemiseksi tekoälyn hyödyntämiseen (Luo ym. 2018). Li-

säksi laskentatoimen alalla olisi Luon ym. (2018) mukaan tärkeää, että valtiot, yritykset, kou-

lutuslaitokset sekä yksilöt toimisivat yhdessä tekoälyn hyödyntämisen kehittämiseksi ja siihen 

liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Myös tilintarkastusyritykset pyrkivät kehittämään ja käyttämään uudenlaisia työkaluja kilpailu-

kykynsä säilyttämiseksi. Tekoäly on kehittyvä teknologia, jota kohtaan etenkin suuret tilintar-

kastusyhteisöt ovat osoittaneet suurta kiinnostusta ja investointeja, sillä sen avulla ne voivat 

parantaa tuottavuuttaan ja suoritustaan älykkään, virtuaalisen työvoiman kautta. (Issa ym. 

2016; Lin & Hazelbaker 2019) Tilintarkastuksessa tekoälyn olennainen etu ja potentiaali liittyy 

suurempien otosten, tai jopa kaiken taloudellisen datan, testaamismahdollisuuteen (Meskovic 
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ym. 2018). Lisäksi tekoälyn alasovelluksesta, koneoppimisesta, voi olla huomattavaa hyötyä 

väärinkäytösten havaitsemisessa tilintarkastuksessa (Gotthardt ym. 2019). 

 

Tilintarkastuksen ammatti kehittyy ja muuttuu tulevaisuudessa, kun tekoälyllä voidaan kehittää 

tilintarkastusprosessia ja kun tehtäviä voivat suorittaa suorittavat älykkäät järjestelmät. Tällöin 

tilintarkastajille jää aikaa keskittyä todelliseen arvontuottamiseen. (Bolinger 2017; Issa ym. 

2016; Lin & Hazelbaker 2019) Bolingerin (2017) mukaan tekoälyssä on uhkansa, mutta se 

voidaan nähdä myös suurena mahdollisuutena tilintarkastukselle, jos teknologia ja sen tuoma 

muutos otetaan avoimesti vastaan. Kruskopfin ym. (2019) mukaan uusien teknologioiden ke-

hityksen uhkana voi olla tiettyjen riskien kasvaminen ja monimutkaistuminen. Esimerkiksi ky-

berriskit kasvavat teknologian myötä, minkä lisäksi esimerkiksi korruptiolle ja väärinkäytöksille 

kehittyy uusia muotoja (Kruskopf ym. 2019). 

 

Taloushallinnon ja laskentatoimen työnkuva näyttää nyt erilaiselta kuin 20 vuotta sitten, mutta 

vastaavasti se näyttää erilaiselta tulevaisuudessa, esimerkiksi 20 vuoden päästä. Tekoäly ja 

ohjelmistorobotiikka tuovat suuria muutoksia alalle, sillä rutiinitöitä poistuu ja erityisesti tehtä-

vät, joissa tarvitaan ihmisten harkintakykyä, ammattitaitoa tai erikoistumista, korostuvat yhä 

enemmän. Tulevaisuudessa alalla hyödynnetään kehittyneitä tietojärjestelmiä ja tekoälyä esi-

merkiksi analysointi-, raportointi- ja kehittämistarkoituksissa. (Gotthardt ym. 2019; Greenman 

2017; Kruskopf ym. 2019) Fernandezin ja Amanin (2018) mukaan alan tulevaisuuden kannalta 

on tärkeää ymmärtää uutta teknologiaa ja sen vaikutuksia työelämään sekä yksilöihin. 
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3. MUUTTUVAT OSAAMISTARPEET JA KOULUTUS 

 

Opiskelijoiden ja työikäisten eduksi olisi tunnistaa alaan ja tarvittavaan osaamiseen vaikuttavia 

muutosvoimia, sillä niiden tiedostaminen auttaa niihin sopeutumista ja valmistautumista. Val-

mistautuminen muutoksiin on mahdollista – esimerkiksi aiemmissa työelämän murroksissa so-

peutumista ovat helpottaneet ja auttaneet uusien taitojen hankkiminen sekä kouluttautuminen. 

(Hakola ym. 2019, 32; Varamäki 2019, 29–30, 77) Tässä luvussa on kyse työelämän muutos-

ten aiheuttamista osaamistarpeiden muutoksista sekä koulutuksesta, jonka avulla korkeakou-

lut voivat vastata työelämän osaamistarpeisiin. 

 

3.1. Työelämän murroksen aiheuttama osaamistarpeiden muutos 

 

Wilsonin (2013) mukaan työelämän muutosvoimat johtavat erityyppisiin vaadittuihin tietoihin ja 

taitoihin. Vanhanen-Nuutisen ym. (2012, 266–267) mukaan jo 2010-luvulla on ollut havaitta-

vissa merkittäviä muutoksia työelämässä. Työelämässä nykyään tarvittavaa osaamista voi-

daan luonnehtia hybridiosaamiseksi, jossa yhdistyvät esimerkiksi kognitiiviset taidot, itseoh-

jautuvuuskyvyt sekä taito soveltaa opittua erilaisissa käytännön tilanteissa. (Hakola ym. 2019, 

44–45; Vanhanen-Nuutinen ym. 2012, 267)  

 

World Economic Forumin (2018, 12) tutkimuksen mukaan uusien teknologioiden ja niiden 

myötä muuttuvan työnjaon vuoksi tarvittavien taitojen epävakaus kasvaa. Tämä tarkoittaa, että 

suurin osa tutkimukseen osallistuneista työnantajista uskoo, että jo vuoteen 2022 mennessä 

tiettyjen töiden vaatimat taidot ovat muuttuneet olennaisesti. Täten siis vaaditut taidot eivät 

pysy samoina. Tutkimukseen vastanneiden mukaan globaalisti odotettu keskiarvo taitojen va-

kaudelle – joka kuvaa sitä, mikä osuus tehtävien vaatimista ydintaidoista pysyy samana – on 

noin 58 %, mikä tarkoittaa, että yleistettynä lähes puolet työtehtävien vaatimista taidoista muut-

tuu. (World Economic Forum 2018, 12) 

 

Teknologiakehityksen myötä uusiin teknologisiin sovelluksiin perustuvien tehtävien osaajien 

kysyntä kasvaa, minkä vuoksi monipuolinen teknologinen osaaminen on tärkeä osaamisalue 

tulevaisuudessa (World Economic Forum 2018, 8–9). Kaivattavia teknologisen osaamisen alu-

eita ovat yleisesti esimerkiksi järjestelmäosaaminen, datankäsittelytaidot, data-analytiikka-

osaaminen, teknologinen suunnittelu ja ohjelmointi sekä dataturvallisuusosaaminen (Fernan-

dez & Aman 2018; Kruskopf ym. 2019; World Economic Forum 2016, 20–21; World Economic 

Forum 2018, 12–13). Uusien teknologisten sovellusten toimimiseksi tarvitaan myös osaamista 
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esimerkiksi robottien tai tekoälyohjelmien ohjaamiseen, valvomiseen ja korjaamiseen liittyen 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 242–244). 

 

Koska teknologian avulla pystytään automatisoimaan monia työtehtäviä, ihmistyön tarve pai-

nottuu etenkin sellaisiin tehtäviin, joissa vaaditaan inhimillisiä kykyjä, joita tietokoneiden on 

hankalaa jäljitellä ja joita ei helposti pystytä automatisoimaan. Tämmöisiä kykyjä ovat esimer-

kiksi erityisasiantuntijuus erilaisiin prosesseihin tai alan säädöksiin liittyen, intuitio, muovautu-

vuus, vuorovaikutustaidot tai yleiset analyyttiset kyvyt. (Autor 2016; Galarza 2017; Kaarlejärvi 

& Salminen 2018, 241–242; Varamäki 2019, 46) Myös World Economic Forumin (2018, 13) 

tutkimuksen mukaan inhimillisten taitojen, kuten luovuuden, kriittisen ajattelun, neuvottelu-

osaamisen, joustavuuden ja monimutkaisen päätöksentekokyvyn odotetaan pysyvän tärkeinä 

tai kasvattavan tärkeyttään työelämässä.  

 

Teknisen ja dataosaamisen lisäksi työympäristöt ovat yhä kansainvälisempiä, joten työnteki-

jöiltä vaaditaan myös monipuolisia vuorovaikutus-, monikulttuurisuus- ja kielitaitoja (Hakola 

ym. 2019, 44–45; Vanhanen-Nuutinen ym. 2012, 267). Lisäksi työelämässä arvostetaan niin 

sanottuja pehmeitä taitoja kuten tunneälyä ja sosiaalista älykkyyttä (Kermis & Kermis 2010). 

Myös Blowerin (2019) mukaan työelämässä korostuvat erilaiset pehmeät taidot ja monipuoliset 

johtajuustaidot kattaen esimerkiksi inhimillisyyden ja empaattisuuden. Wilsoninkin (2013) mu-

kaan johtamis- ja ammattikohtaiset taidot ovat tärkeitä, mutta lisäksi esimerkiksi kommunikaa-

tioon, tiimityöhön, yrittäjyyteen ja ongelmanratkaisuun liittyvät taidot korostuvat työelämässä 

yhä enemmän. Inhimillisiin ja pehmeisiin taitoihin liittyen myös ihmissuhdetaidot ovat yksi 

osaamisalue, johon liittyvissä tehtävissä ihmistyövoiman tarve nähdään kasvavaksi. Näitä tai-

toja tarvitaan esimerkiksi asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin tai koulutukseen liitty-

vissä tehtävissä. (World Economic Forum 2018, 8–9) Näiden taitojen ja kykyjen lisäksi Future 

of Jobs -tutkimuksessa ovat nousseet esille esimerkiksi innovointi sekä aktiivinen oppiminen 

(World Economic Forum 2018, 12–13). 

 

Myös taloushallintoon ja laskentatoimeen liittyvien töiden osaamistarpeet muuttuvat alan ja 

työelämän yleisen murroksen myötä. Vuoden 2016 Future of Jobs –tutkimuksessa (World 

Economic Forum 2016, 21) taloudelliset ja sijoituspalvelut on todettu yhdeksi alaksi, jolla on 

eniten epävakaita osaamistarpeita eli jolla keskimääräistä suurempi osa osaamistarpeista 

saattaa muuttua. Thomsonin (2017) mukaan alan työnantajat odottavat osaamista niin lasken-

tatoimen, rahoituksen, toiminnallisuuden kuin johtajuudenkin osalta. Kruskopfin ym. (2019) 

mukaan perustietouden lisäksi laskentatoimen sekä tilintarkastuksen aloilla tarvitaan myös pal-



36 
 

jon muita taitoja, kuten teknologisia ja sosiaalisia taitoja. Sosiaalisista taidoista alalla korostu-

nevat esimerkiksi kommunikaatiotaidot, tunneäly, mukautumiskyky sekä asiakaspalveluorien-

toituneisuus (Kruskopf ym. 2019). 

 

Teknologisen osaamisen osalta Pan ja Seow (2016) pitävät esimerkiksi pilviteknologian, 

XBRL:n (eXtensible Business Reporting Language), ohjelmoinnin ja datan louhinnan taitoja 

erityisesti laskentatoimen ja taloushallinnon alalla tarvittavina teknologiataitoina, sillä ne vai-

kuttavat yhtiöiden raportointi- ja päätöksentekotapoihin. Myös Thomsonin (2018) mukaan da-

tan louhintaan ja erilaisten työkalujen käyttöön liittyvä osaaminen osana yleisiä teknologia- ja 

analytiikkataitoja kuuluu laskentatoimen tulevaisuuden avaintaitoihin. 

 

Uusien teknologisten sovellusten myötä laskentatoimen alalla tarvitaan niihin liittyvää erikois-

osaamista. Tuckerin (2017) mukaan ohjelmistorobotiikan yleistyessä alalla siihen liittyvien tai-

tojen kysyntä kasvaa, sillä ihmisiä tarvitaan robotiikan toimimiseksi esimerkiksi ohjelmistoro-

botiikan toteutukseen ja hallintaan, sääntöjen määrittämiseen ja päivittämiseen sekä määräys-

tenmukaisuuden valvomiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi esimerkiksi Luon ym. (2018) mu-

kaan tekoälyn hyödyntäminenkin alalla vaatii monia teknologisia taitoja sekä järjestelmien ja 

datanhallinnan osaamista.  

 

Laskentatoimen alan painopisteen siirtyminen rutiinitehtävistä kohti syvällisempää tukea ja 

konsultointia muuttaa myös osaamisvaatimuksia. Galarzan (2017) mukaan tulevaisuudessa 

alan ammattilaisten tulisi erikoistua tiettyihin osa-alueisiin, joilla he voisivat laajentaa palvelu-

tarjontaa automaation lisääntyessä ja täten tuottaa asiantuntijuuteen ja erityisosaamiseen pe-

rustuvia palveluita, joita automaation ja koneiden on hankala korvata. Myös esimerkiksi Metsä-

Tokilan (2011, 41–42) mukaan neuvonta- ja konsultointiosaaminen korostuvat tulevaisuu-

dessa taloushallinnon alalla. Lisäksi pehmeät taidot, kuten motivointiin, yhteistyöhön ja suhtei-

den hallintaan liittyvät taidot, ovat tärkeitä laskentatoimen tulevaisuudessa (Thomson 2018). 

 

Wolcottin (2019) mukaan laskentatoimen alalla tarvitaan tulevaisuudessa myös enemmän kriit-

tistä ajattelukykyä kuin aiemmin. Alan opiskelijoiden osalta tämä tarkoittaa, että opiskelijat ei-

vät pelkästään analysoisi tietoa loogisen johtopäätöksen muodostamiseksi ja hyödyntäisi las-

kentatoimen tietouttaan teoreettisesti oikein, vaan oppisivat myös pärjäämään epäselvien, mo-

nimutkaisten ongelmien kanssa sekä omaksumaan sellaisen ajattelutavan, joka parantaisi hei-

dän työnsä laatua (Wolcott 2019). Kriittiset ja luovat ajattelukyvyt tulevat esiin myös Cooperin 

ym. (2018) tutkimuksen tuloksissa, mutta niiden lisäksi tutkimukseen osallistuneet näkevät esi-

merkiksi sosiaaliset taidot sekä kommunikaatiotaidot tärkeiksi tulevaisuudessa laskentatoimen 
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ja tilintarkastuksen alalla. Kommunikaatiotaidoista on kirjoittanut myös Anderson (2013), jonka 

mukaan työnantajat odottavat jo alalle valmistuneilta vahvoja kommunikaatiotaitoja. Hänen 

mukaansa kommunikaatiotaidot viittaavat myös kykyyn tulkita, löytää ja käyttää alalla tarvitta-

vaa tietoa tehokkaasti, mikä on arvokasta osaamista alan työelämässä (Anderson 2013). 

 

Laskentatoimen ja taloushallinnon alan osaamistarpeista on tehty jonkin verran tutkimuksia 

kansainvälisestikin. Esimerkiksi Chaplin (2017) on tutkinut alan yritysten näkemyksiä siitä, mil-

laiset taidot tai edellytykset ovat tärkeitä alan uusille työntekijöille. Tutkimuksen mukaan esi-

merkiksi analytiikkaosaaminen, luova ajattelukyky, tietotekniset taidot, neuvottelu- ja tiimityös-

kentelytaidot sekä raporttien kirjoittamiseen liittyvä osaaminen ovat tärkeitä taitoja alan työn-

tekijöille. Lisäksi lainopillinen osaaminen, kirjanpidon osaaminen sekä laskentatoimen stan-

dardeihin liittyvä tuntemus koetaan tärkeiksi. (Chaplin 2017) 

 

Kansainvälisesti esimerkiksi Parham ym. (2012) ja Sin ym. (2012) ovat tutkineet alan opiske-

lijoiden näkemyksiä laskentatoimen työnkuvasta ja työssä tarvittavista taidoista eli vastaavasta 

näkökulmasta kuin tässä tutkielmassa tutkitaan. Sinin ym. (2012) tutkimuksen mukaan opis-

kelijoiden käsitykset laskentatoimen työstä ovat vaihtelevia – jotkut näkevät työn pelkkänä tek-

nisenä rutiinityönä, kun taas toiset tunnistavat työn monipuolisia ja jopa eettisiä näkökulmia. 

Lisäksi tutkimuksessa on huomattu, että opiskelijoiden näkemyksillä työstä näyttäisi olevan 

todellinen vaikutus heidän työvalmiuksiinsa valmistuessaan ja siihen, mihin he opinnoissaan 

keskittyvät. Täten alan koulutuksessa tulisi pyrkiä linjaamaan opiskelijoiden käsityksiä todelli-

suuden ja työn vaatimusten kanssa. (Sin ym. 2012) Parhamin ym. (2012) tutkimuksessa on 

sen sijaan tutkittu opiskelijoiden näkemyksiä uran kannalta tärkeistä taidoista. Tutkimuksessa 

on todettu, että näitä ovat ainakin päätöksentekokyky, suullinen ja kirjallinen kommunikaatio, 

ammatillinen käytös, tiimityö, ihmistenväliset taidot sekä analyyttinen ja kriittinen ajattelukyky. 

Lisäksi eri pääaineopiskelijoilla on huomattu olevan hieman erilaisia käsityksiä tulevassa 

työssä vaadittavasta osaamisesta tai eri osaamisalueiden tärkeydestä. (Parham ym. 2012) 

Molemmissa tutkimuksissa on huomattu, että laskentatoimen opiskelijoilla ei ole täysin selkeää 

tai yhtenäistä käsitystä alan työtehtävistä tai niissä vaadittavasta osaamisesta (Parham ym. 

2012; Sin ym. 2012). 

 

Myös Suomessa, esimerkiksi Opetushallituksen teettämässä selvityksessä (Rajander-Juusti 

2013), on arvioitu tulevaisuuden osaamistarpeita liiketalousalalla, johon laskentatoimi ja ta-

loushallintokin läheisesti liittyvät. Selvityksessä tärkeimmiksi osaamistarpeisiinkin vaikuttaviksi 

teemoiksi on arvioitu työelämän verkostomainen toiminta, teknologiset mahdollisuudet sekä 
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innovaatioiden ja luovuuden tarve. Verkostomaiseen toimintaan perustuvassa työelämässä li-

sääntyvissä määrin tarvittavia osaamisalueita ovat esimerkiksi verkostojen luomiseen ja niissä 

toimimiseen liittyvät kyvyt sekä luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutustaidot. Sen sijaan 

teknologioiden kehitykseen liittyen tarvitaan esimerkiksi hyviä tietotekniikan hyödyntämistai-

toja, digitaalista lukutaitoa sekä taitoa soveltaa teknologiaa eri kohteisiin ja oppia uutta nope-

asti. Innovaatioiden ja luovuuden tarpeen vuoksi osaamisen olisi hyvä kattaa myös esimerkiksi 

ongelmanratkaisu- ja projektityöskentelytaitoja sekä luovuutta. Selvityksen mukaan tulevai-

suuden työelämässä yleisesti etua on myös esimerkiksi johtamisosaamisesta monimuotoi-

sessa ja kansainvälisessä työympäristössä, asiakaspalveluosaamisesta digitaalisessa ja vaa-

tivassakin asiakasympäristössä, itseohjautuvuudesta ja yrittäjämäisestä asenteesta sekä jat-

kuvan oppimisen taidoista. (Rajander-Juusti 2013, 57–63) 

 

Koska työtehtävien suorittamiseksi vaadittavat taidot muuttuvat, ei olemassa oleva osaaminen 

välttämättä enää riitä tehtävien hoitamiseen. Uudenlaiset taidot nousevat siis entistä tärkeäm-

miksi tekijöiksi työelämässä menestymiseksi (Thomson 2018). Tämä tarkoittaa useille nykyi-

sille sekä tuleville työntekijöille tarvetta opetella uusia taitoja tai hankkia lisää koulutusta 

(Greenman 2017; World Economic Forum 2018, 12–13). Uusien taitojen oppimiseen liittyy kui-

tenkin haaste: meneillään oleva murros eroaa aiemmista siten, että uuden tiedon hankkiminen 

ei välttämättä riitä, sillä teknologiasta tulee yhä älykkäämpää. Varsinaisen tiedon sijaan uuden 

osaamisen hankinnassa ja kouluttautumisessa kannattaisi panostaa inhimillisiin ominaisuuk-

siin, kuten luovuuteen, ongelmanratkaisukykyyn, vuorovaikutustaitoihin ja ihmissuhdetaitoihin, 

sekä teknologisiin taitoihin, jotka mahdollistavat koneiden ja järjestelmien kanssa yhteistyössä 

toimimisen. (Hakola ym. 2019, 223; Varamäki 2019, 29–30, 75–76) 

 

Yleisesti työnantajat etsivät yhä enemmän työntekijöitä, joilla on uudenlaista osaamista, jotta 

he voivat säilyttää kilpailuetunsa ja edistää työvoiman tuottavuutta (World Economic Forum 

2018, 6). Taitojen osalta täytyy muistaa, että työelämässä ei tulevaisuudessakaan voida olet-

taa, että jokaisella työntekijällä olisi kaikkea alalla tarvittavaa osaamista. Työelämä kehittyy 

kohti erikoistuneempia rooleja, jolloin työntekijöiltä kaivataan vahvaa osaamista tietyiltä osa-

alueilta. Työvoima- ja osaamiskysynnän suhteen ajan tasalla pysyminen on silti tärkeää ja sen 

vuoksi ihmisten tulisi pyrkiä kasvamaan ja oppimaan teknologiakehityksen myötä. (Kruskopf 

ym. 2019) Wilsonin (2013) mukaan osaamistarpeiden syntymisen ymmärtäminen ja sitä edes-

auttavien voimien tunteminen on myös suositeltavaa, sillä se auttaa arvioimaan mahdollisia 

tulevaisuuden tarpeita. Arviot auttavat tulevaan valmistautumisessa, vaikkei tulevaisuutta voi-

dakaan täysin ennustaa (Wilson 2013). 
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3.2. Koulutuksen vaikutus osaamiseen ja vastaavuus osaamistarpeisiin 

 

Työelämän murroksen edetessä ongelmana ja haasteena on, että työelämän osaamistarpeet 

ja ihmisten osaaminen tai koulutus eivät kohtaa (Autor 2015; Hakola ym. 2019, 56; Varamäki 

2019, 75). Thomsonin (2017) mukaan laskentatoimen alalla on jo pitkään ollut ongelma osaa-

mistarjonnan ja -kysynnän välillä: tarpeeksi ansiokkaita ehdokkaita ei löydy tarjolla oleviin teh-

täviin. Ongelma liittyy vahvasti perinteisiin koulutusohjelmiin, jotka eivät välttämättä ole ajan 

tasalla. Osaamiskuilun vuoksi koulutuksessa tulisi ennakoida pidemmän aikavälin työelämän 

osaamiskysyntää. (Thomson 2017) Soveltuvalla, oikein ennakoidulla koulutuksella voitaisiin 

siis pienentää alan työelämän osaamiskuilua. 

 

3.2.1. Koulutuksen tarkoitus ja sisältö 

 

Yliopistolain (L 558/2009, 2 §) mukaan "Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta 

sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä 

kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa”. Ammattikorkeakoululain (L 

932/2014, 4 §) mukaan taas "Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen ke-

hittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustu-

vaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista 

kasvua”. Yliopistojen osalta siis viitataan lähinnä yhteiskunnan palvelemiseen ja sivistykseen, 

kun taas ammattikorkeakoulujen osalta laissa viitataan suoraan ammatillisiin asiantuntijateh-

täviin ja opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun. Korkeakoulutuksella on siis jo lainkin mukaan 

tarkoitus kouluttaa opiskelijoita tulevaisuutta varten. Esimerkiksi Kermis & Kermis (2010) ovat 

myös todenneet, että yleisesti koulutuksen tulisi auttaa opiskelijoita kehittymään vaikuttaviksi 

ammattilaisiksi ja luomaan itselleen kilpailuetua työmarkkinoilla. 

 

Kotilan (2012, 27–30) mukaan ammattikorkeakouluja pidetään yleisesti työelämälähtöisinä 

koulutusratkaisuina, mikä on perinteisesti perustunut esimerkiksi työharjoitteluihin sekä työelä-

mään liittyviin lopputöihin. Koulutuksissa on myös yhä enemmän pyritty tuomaan työelämää 

esille projekti- ja hanketöiden sekä erilaisten Living Lab -hankkeiden avulla (Kotila 2012, 27, 

30). Vanhanen-Nuutisen ym. (2012, 259) mukaan ammattikorkeakoulupedagogiikkaa pyritään 

kehittämään juuri työelämän muutosten ja niiden ennakoinnin perusteella. Strategisilla valin-

noilla pyritään vaikuttamaan siis siihen, että opetussuunnitelmat ja oppiympäristöratkaisut oli-

sivat työelämän tarpeita vastaavia (Kotila 2012, 27). 
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Jotta tulevaisuuden ammattilaisilla olisi tarvittavaa osaamista, tulisi koulutuksella pyrkiäkin 

vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin. Tämä kuitenkin aiheuttaa painetta ja haastetta kou-

lutusjärjestelmille, sillä opetussuunnitelmien on hankalaa pysyä nopeiden muutosten tahdissa. 

Erilaiset trendit pitäisi silti pyrkiä huomioimaan eri alojen koulutusten opintosuunnitelmissa, 

jotta opiskelijat voisivat hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista jo opiskellessaan. Lisäksi 

koulutuksen suunnittelussa tulisi huomioida tulevaisuuden ennusteet, jotta osaaminen ei olisi 

työelämän kannalta vanhentunutta siinä vaiheessa, kun opiskelijat valmistuvat. (Alasoini 2019; 

Economic Forum 2016, 20–21, 26–27, 32; Kermis & Kermis 2010; Varamäki 2019, 77) 

 

Jotta laskentatoimen ja taloushallinnon alalle valmistuvilla olisi tarvittavia valmiuksia ja kilpai-

lukykyä nykyisen informaatio- ja teknologia-aikakauden muovaamassa työelämässä, tulisi las-

kentatoimenkin koulutusta korkeakouluissa kehittää, muotoilla uudelleen ja kehittää sisällöl-

tään ajankohtaisten olosuhteiden ja trendien mukaisesti (Güney 2014; Luo ym. 2018). Lasken-

tatoimen alan kouluttajien on ymmärrettävä alan muutos ja pysyttävä ajan tasalla trendeistä, 

jotta niihin osattaisiin mukautua ja vastata paremmin ja jotta opetuksessa pysyttäisiin ajan ta-

salla ja pystyttäisiin vastaamaan ajankohtaisiin markkinatarpeisiin (Chaplin 2017; Güney 2014; 

Luo ym. 2018). Osaamiskysynnän ennakoimiseksi ja opintosuunnitelmien suunnittelemiseksi 

kysynnän mukaiseksi alan työelämää edustavien yritysten, korkeakoulujen sekä ylipäätään 

alan toimijoiden tulisi tehdä ja vahvistaa yhteistyötä sekä pohtia yhdessä, mitä työelämässä 

tarvitaan ja miten opiskelijoita voitaisiin kouluttaa siihen. Alalla toimivien keskinäinen yhteistyö 

voi myös luoda mahdollisuuksia laskentatoimen käytännön osaamisen kehittämiselle. (Chaplin 

2017; Luo ym. 2018; Thomson 2017) 

 

Luon ym. (2018) mukaan korkeakoulujen tulisi yleisesti järjestää kursseja opetustavoitteiden 

mukaan ja yhdistää opiskelijoiden teoreettista tietoa sekä laskentatoimen käytäntöä. Thomso-

nin (2017) ja Wolcottin (2019) mukaan laskentatoimen perinteiset koulutukset ja opetussuun-

nitelmat keskittyvät alaan melko kapeasti, painottaen lähinnä teknistä osaamista, teoriaa ja 

määräystenmukaisuutta. Sen sijaan erityistaitoihin, kuten esimerkiksi konsultointiin ja neuvon-

taan sekä päätöksentekoon, liittyvää opetusta ei ole toistaiseksi juurikaan sisältynyt opetusoh-

jelmiin (Thomson 2017). 

 

Vaikka perinteisesti koulutuksessa on keskitytty teorian opettamiseen ja tekniseen substans-

siosaamiseen, joita työtehtävissä tarvitaankin, ovat niin sanotut pehmeät taidot hiljalleen nous-

seet huomion kohteeksi myös koulutuksessa. Nämä taidot ovat tarpeellisia ammatillisten vas-

tuiden ja tehtävien osalta (Kermis & Kermis 2010). Lisäksi sosiaaliset taidot korostuvat työelä-

mässä, mutta niitä on hankalampaa oppia koulutuksen avulla kuin teknisiä taitoja (Kruskopf 
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ym. 2019). Wolcottin (2019) mukaan tulevaisuudessa koulutuksessa tulisi yleisesti keskittyä 

yhä enemmän opitun soveltamiseen ja päätöksentekoon epäselvissä, monimutkaisissa tilan-

teissa. 

 

Koska kehittyvät teknologiat vaikuttavat tulevaisuudessa kaikkeen työntekoon, tulisi jo opetuk-

sessa tarjota myös niihin liittyvää opetusta. Esimerkiksi datanhallinta, tekoäly ja ohjelmistoro-

botiikka tulisi kytkeä opetussuunnitelmiin, minkä lisäksi esimerkiksi ohjelmointi auttaisi tietoko-

neiden toiminnan ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä. Nämä taidot voivat olla opiskelijoille 

tärkeitä työllistymisen kannalta, sillä yritysten mukautuessa uusiin teknologioihin ne palkkaavat 

todennäköisesti mielellään sellaisia työntekijöitä, joilla on uudenlaisiin teknologioihin liittyvää 

osaamista. (Lin & Hazelbaker 2019) Zhangin ym. (2018) mukaan myös data-analytiikkaa ja 

teknologian ongelmiin liittyviä asioita, kuten kyberturvallisuutta, olisi myös tärkeää liittää osaksi 

koulutusta. Laskentatoimen alalla tarvittavien taitojen kehittämiseksi koulutukseen tulisi ylei-

sen teknologiaopetuksen ohella sisällyttää opetusta myös erilaisiin sähköisiin työkaluihin sekä 

alalla käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyen – esimerkiksi valmiiden pakettiohjelmis-

tojen oppiminen jo osana opintoja voisi olla opiskelijoille suureksi hyödyksi työelämässä 

(Güney 2014; Pan & Seow 2016). 

 

3.2.2. Opetustavat ja -mallit 

 

Koulutuksessa on tärkeää myös huomioida, että on olemassa monenlaisia oppijoita ja opetus-

tapoja. Opiskelijat ovat keskenään erilaisia ja heille sopivat erilaiset opetusmuodot (Nuutila 

2012, 63). Jotta koulutusjärjestelmät tarjoaisivat hyödyllistä opetusta kaikille opiskelijoille, tulisi 

niissä huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet esimerkiksi räätälöityjen ratkaisujen ja jous-

tavien kokonaisuuksien avulla (Varamäki 2019, 80–81).  

 

Koulutus- ja opetustapojen mahdollisuudet monipuolistuvat digitalisoitumisen sekä internetin 

ansiosta (Himanka 2018, 35). Koulutuksessa olisi tärkeää hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia 

resursseja teoreettisen tiedon ohella, jotta opiskelijat oppisivat avoimiksi teknologiaa kohtaan 

ja kehittyisivät sen hyödyntämisessä ja ymmärtämisessä. Esimerkiksi verkko-opiskelumahdol-

lisuudet ovat lisääntyneet ja kasvattaneet suosiotaan, sillä niiden avulla opiskelijoilla on mah-

dollisuus rajattomampaan oppimiseen kuin perinteisten tapojen avulla. (Güney 2014) Nykypäi-

vänä myös erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen on mahdollista verkossa (Himanka 2018, 134). 

 

Zhangin ym. (2018) mukaan erityisesti uudenlaisten taitojen opettamiseksi koulutuslaitosten 

tulisi tutkia esimerkiksi uudehkoja opetusmalleja, kuten verkko-opetusta tai hybridimalleja. 
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Koulutus- ja opetusmalleja on tutkittu jonkin verran kansainvälisesti yleisesti sekä laskentatoi-

men osalta. Esimerkiksi Bowen (2013, 48–51) on vertaillut perinteisiä opetustapoja ja hybridi-

tapoja, jotka sisältävät verkko-opetusta sekä ajoittaisia tapaamisia. Hänen mukaansa perin-

teisten ja hybriditapojen välillä ei ole tutkimusten perusteella havaittavissa tilastollisesti merkit-

tävää eroa oppimistulosten kannalta. Verkko-opetusta hyödyntämällä koulutuslaitosten on 

mahdollista opettaa opiskelijoita ympäri maailmaa sekä säästää kuluja ja resursseja esimer-

kiksi luennoimisesta ja käyttää niitä opettamisen eri ulottuvuuksiin, kuten palautteenantoon. 

Kaikkiin konteksteihin verkko-opetus ei kuitenkaan välttämättä sovi. (Bowen 2013, 44–45) 

 

Laskentatoimen koulutuksen osalta esimerkiksi Rodgers, Simon ja Gabrielsson (2017) ovat 

sen sijaan tutkineet empiirisen ja käsitteellisen oppimisen yhdistämistä. Perinteisesti käsitteet 

on opetettu opiskelijoille luentojen ja ohjatun lukemisen kautta, kun taas empiirinen oppiminen 

on saattanut tapahtua tosielämän esimerkkien tai esimerkiksi videoiden kautta. Tutkimuksen 

mukaan kumpikaan tapa ei ole suoranaisesti parempi, vaan ne täydentävät toisiaan. (Rodgers 

ym. 2017) 

 

Lisäksi Kermis & Kermis (2010) ovat tutkineet pehmeiden taitojen roolia laskentatoimen ope-

tuksessa. Heidän mukaansa niitäkin voidaan opettaa korkeakouluissa esimerkiksi ryhmätoi-

minnan, haastattelujen, esiintymisharjoitusten sekä eri osapuolten, kuten opiskelijoiden, opet-

tajien tai työelämän edustajien, välisten keskustelutilaisuuksien avulla (Kermis & Kermis 2010). 

Tämän tyyppiset opetustavat tuovat todennäköisesti vaihtelua koulutukseen ja kehittävät opis-

kelijoiden tulevaisuudessa todennäköisesti tarvitsemia taitoja. Lisäksi ne edustavat perintei-

sestä eroavia opetustapoja, joiden avulla voidaan vastata erilaisten oppijoiden tarpeisiin. 

 

Myös opetuksessa käytetyillä oppimateriaaleilla on paljon pedagogista potentiaalia ja niillä on 

merkittävä rooli oppimisen tukemisessa, sillä parhaimmillaan ne auttavat opetettujen tietojen 

ja taitojen oppimista muuntamalla koulutuksen sisällöllisiä tavoitteita oppilaille sopiviin muotoi-

hin. Oppiminen eri tyyppisistä oppimateriaaleista – sähköisistä tai perinteisistä – voi olla eri-

laista. Nykyään oppimateriaaleja ja tietoa on tarjolla runsaasti ja suuri osa niistä on digitaali-

sessa muodossa. (Mikkilä-Erdmann 2017; Varamäki 2019, 80)  

 

Digitalisaatio on mahdollistanut myös uudenlaisten oppimisympäristöjen ja -tapojen hyödyntä-

misen oppimateriaalien rinnalla. Esimerkiksi virtuaaliset oppimisympäristöt tai oppimispelit mo-

nipuolistavat opetusmenetelmiä ja mahdollistavat monimutkaistenkin kokonaisuuksien mallin-

tamisen, oppisisältöjen saavuttamisen sekä joustavamman oppimisen tekemisen kautta. (Kiili 

2017; Vauras, Telenius, Iiskala, Yli-Panula, Pietarinen & Kinnunen 2017; Varamäki 2019, 82–



43 
 

83) Internetin avulla opiskelijoille on muotoutunut perinteisestä kirjoihin perustuvasta oppimis-

ympäristöstä huomattavasti eroava ympäristö, josta voidaan hyötyä paljon, mutta jota voi olla 

myös haastava hallita ja käsitellä (Bowen 2013, 9; Leppänen, Kiili, Hautala, Kanniainen, Aro, 

Loberg & Lohvansuu 2017). 

 

3.2.3. Elinikäinen oppiminen ja kouluttautuminen tulevaisuutta varten 

 

Koulutuksella pystytään asemoimaan opiskelijoita eli tulevaisuuden ammattilaisia työelämää 

varten, mutta koulutusaika on rajallinen, eikä siinä ajassa pystytä opettamaan heille kaikkia 

mahdollisia taitoja, joita he uransa aikana tarvitsevat (Thomson 2017). Koulutusjärjestelmät 

eivät voi vastata kaikkiin osaamistarpeisiin myöskään siksi, että kaikkea tarvittavaa osaamista 

ei välttämättä voi edes oppia muodollisen koulutuksen avulla. Opetuksella pystytään kasvat-

tamaan opiskelijoiden osaamista monella osa-alueella – perinteisesti esimerkiksi ammattikor-

keakoulujen yleisissä opinnoissa on korostettu yleisiä työelämätietoja ja -taitoja – mutta syväl-

liseen oppimiseen sekä asiantuntijuuden kehittymiseen tarvitaan usein myös paljon kokemusta 

ja opitun hyödyntämistä käytännössä, mitä harvoin ehditään saavuttamaan tutkinnon aikana. 

(Vanhanen-Nuutinen ym. 2012, 266; Varamäki 2019, 79–81) 

 

Koulutuksen rajallisuuden vuoksi sekä kouluista valmistuneiden että työelämässä työskente-

levien olisi kannattavaa kouluttautua ja pyrkiä kehittymään myös itsenäisesti esimerkiksi 

verkko-opetuksen tai mahdollisten työpaikkojen tarjoamien mahdollisuuksien avulla, jotta 

osaaminen vastaisi paremmin alalla tapahtuviin nopeisiin muutoksiin ja kehitysvaatimuksiin 

myös tulevaisuudessa (Luo ym. 2018; Thomson 2017; Zhang ym. 2018). Oppilaitosten lisäksi 

koulutuksen tulisi olla myös yritysten intresseissä juuri muuttuvien osaamistarpeiden vuoksi 

(World Economic Forum 2018, 12).  

 

Vanhanen-Nuutisen ym. (2012, 260) ja Varamäen (2019, 86) mukaan tulevaisuudessa pärjää-

minen vaatiikin jatkuvaa, elinikäistä oppimista. Elinikäisen oppimisen mahdollistavia oppimis-

tapoja on nykypäivänä ja tulevaisuudessa monia, kuten esimerkiksi verkkokurssit, avoimien 

yliopistojen kurssit ja ohjelmat, yritysten sisäiset koulutukset sekä muu itseoppiminen kuten 

sosiaalisen median kautta oppiminen tai vapaaehtoistyö (Kruskopf ym. 2019). 

 

Thomsonin (2017) mukaan opiskelijoita tulisi lisäksi tiedottaa uramahdollisuuksista ja työteh-

tävien osaamisvaatimuksista, jotta he pystyisivät suunnittelemaan koulutustaan asianmukai-

sesti. Sama pätee todennäköisesti jo työelämässä oleviin ihmisiin: mitä enemmän tietoa ihmi-
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sillä on, sitä paremmin he pystyvät valmistautumaan ja suunnittelemaan. Wilsonin (2013) tut-

kimuksen mukaan tulevaisuuden ja tarvittavan osaamisen systemaattinen selvittämispyrkimys 

voikin auttaa koulutuslaitosten tarjonnan suunnittelun lisäksi myös yksilöitä tekemään tietoi-

sempia valintoja ja päätöksiä, jotka puolestaan vaikuttavat heidän tulevaisuuteensa. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että koulutuslaitokset sekä työpaikat voivat siis tarjota opiskeli-

joille ja työntekijöille erilaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia, mutta niiden lisäksi tulevai-

suudessa pärjäämiseksi tarvitaan todennäköisesti omaa aktiivisuutta ja jatkuvaa oppimista. 

Korkeakoulututkinnot, joiden opetussuunnitelmat on muotoiltu työelämälähtöisesti, voivat tar-

jota tulevaisuuden ammattilaisille usean vuoden aikana hyvän pohjan työelämälle, kun taas 

työelämässä työntekijöitä voidaan kouluttaa ajankohtaisesti työelämän vaatimuksia ajatellen. 

Nopeasti kehittyvässä ja muuttuvassa ympäristössä yksilöiden olisi kuitenkin järkevää ottaa 

myös itsenäisesti vastuuta osaamisensa ja taitojensa päivittämisestä pärjätäkseen ja menes-

tyäkseen myös tulevaisuuden työelämässä. 
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4. KYSELYTUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkielman empiirisen osuuden eli kyselytutkimuksen kohderyh-

mää ja toteutusta sekä arvioidaan kyselytutkimuksen tulosten luotettavuutta. Empiirisen osuu-

den toteutusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä ja tavaksi kyselylo-

make, joka kohdistettiin kohdekorkeakoulujen laskentatoimen ja taloushallinnon opiskelijoille. 

 

Kvantitatiivinen tutkimus on määrällinen tutkimusmenetelmä, jonka tarkoituksena on mitata 

ennalta tunnettuun ilmiöön liittyviä muuttujia ja niiden välisiä suhteita (Kananen 2011, 12). Ka-

nasen (2011, 22) mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään yleensä myös yleistämään 

ilmiötä suurempaan joukkoon. Tutkimusmenetelmä sopi tähän pro gradu -tutkielmaan, sillä 

työelämän murros, muuttuvat osaamistarpeet ja koulutuksella osaamiseen vaikuttaminen ovat 

ilmiöinä tiedostettuja ja tutkittujakin, mutta tutkielmassa haluttiin erityisesti tutkia opiskelijoiden 

näkemyksiä niihin liittyen. Lisäksi tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia voitaisiin yleistää 

laajemminkin koskemaan nykyajan opiskelijoiden näkemyksiä tulevaisuuden osaamistarpeista 

ja niihin liittyvästä korkeakouluopetuksesta, sen sijaan että tutkittaisiin ilmiötä ja muuttujien 

välisiä suhteita vain paikallisesti tai yksittäisten opiskelijoiden kannalta. Täten kvantitatiivinen 

tutkimus nähtiin sopivaksi ratkaisuksi empiirisen osuuden toteutukseen. Useiden opiskelijoi-

den tavoittamiseksi ja joustavan vastaamisen mahdollistamiseksi varsinaiseksi toteutustavaksi 

valittiin sähköinen kyselylomake. 

 

Vastamäen (2015, 121) mukaan kyselytutkimukset voidaan jakaa kahdenlaisiin tutkimuksiin: 

poikittais- ja pitkittäistutkimuksiin. Poikittaistutkimuksessa tutkimus ja kysely toteutetaan vain 

yhtenä ajankohtana useille vastaajille, kun taas pitkittäistutkimuksessa aineisto kerätään use-

ampana ajankohtana samoilta vastaajilta (Vastamäki 2015, 121). Tämä kyselytutkimus toteu-

tettiin luonteeltaan poikittaistutkimuksena ja kerätty aineisto on siten poikkileikkausaineisto, 

sillä aineisto kerättiin vain yhtenä ajankohtana ilman vastaajakohtaista seurantaa. Tutkimuk-

sen laajentaminen seurantatutkimukseksi ei ole mahdollista, sillä vastaajilta ei kysytty kysely-

lomakkeessa tunnistetietoja, joten heitä ei voida tunnistaa ja siten seurata myöhempänä ajan-

kohtana. 

 

4.1. Tutkimuksen kohde 

 

Tutkielman empiirisen osuuden aineisto kerättiin siis sähköisen kyselylomakkeen avulla. Ky-

sely kohdistettiin tutkielman rajauksen mukaisesti tiettyjen korkeakoulujen laskentatoimen ja 
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taloushallinnon opiskelijoihin. Yliopistoista kyselyn kohteina olivat LUT-yliopisto sekä Itä-Suo-

men Yliopisto (UEF; Kuopion ja Joensuun kampukset) ja ammattikorkeakouluista Saimaan 

ammattikorkeakoulu sekä Lahden ammattikorkeakoulu. Kohdekorkeakouluista LUT-yliopisto, 

Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Lahden ammattikorkeakoulu kuuluvat LUT-konserniin 

(Lahden ammattikorkeakoulu 2019b). Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikor-

keakoulu yhdistyivät tutkielman teon aikana LAB-ammattikorkeakouluksi 1.1.2020 (LAB Uni-

versity of Applied Sciences 2020). Tässä ammattikorkeakouluja käsitellään lähtökohtaisesti 

erillisinä korkeakouluina, kuten ne olivat kyselyn alkaessa. Tutkimuksen perusjoukkona eli po-

pulaationa olivat siis kohdekorkeakoulujen ensimmäistä vuosikurssia pidemmällä olevat ta-

loushallinnon ja laskentatoimen opiskelijat. 

 

Taulukko 1. Kohdeyliopistojen suuntautumisvaihtoehdot (LUT University 2019a; LUT Univer-

sity 2019b; University of Eastern Finland 2019a; University of Eastern Finland 2019b) 

Yliopistojen suuntautumisvaihtoehdot 

LUT-yliopisto Itä-Suomen yliopisto 

Kandidaatti (alempi 

korkeakoulututkinto) 

Maisteri (ylempi kor-

keakoulututkinto) 

Kandidaatti (alempi 

korkeakoulututkinto) 

Maisteri (ylempi kor-

keakoulututkinto) 

Suuntautumisvaihtoehdot 

lukuvuodesta 2019–2020 

alkaen:  
● Hankintojen johtaminen 

● Laskentatoimi 
● Liiketoiminta-analytiikka 
● Kansainvälinen markki-

nointi 
● Strateginen rahoitus 
 
Suuntautumisvaihtoehdot 

lukuvuoteen 2018–2019 

asti: 
● Kansainvälinen liiketoi-

minta 
● Talousjohtaminen 

● Laskentatoimi 

● Tietojohtaminen ja joh-
tajuus 

● International Marketing 
Management 

● Strategic Finance and 
Analytics 

● Supply Management 

● Business Analytics 
● International Business 

and Entrepreneurship 

Joensuu: 

● Johtaminen ja markki-
nointi 

● Laskentatoimi ja vero-
tus 

 
Kuopio: 
● Johtaminen ja markki-

nointi 
● Laskentatoimi ja rahoi-

tus 

Joensuu: 

● Laskentatoimi ja yritys-
juridiikka 

● Palvelujohtaminen 

● Tilintarkastus 
● Tourism Marketing and 

Management 
 
Kuopio: 
● Innovation Manage-

ment 
● International Business 

and Sales Manage-
ment 

● Laskentatoimi ja rahoi-
tus 

● Tilintarkastus 

 

Taulukko 2. Kohdeammattikorkeakoulujen suuntautumisvaihtoehdot (Lahden ammattikorkea-

koulu 2019a, Saimaan ammattikorkeakoulu 2019) 

Ammattikorkeakoulujen suuntautumisvaihtoehdot 

Saimaan ammattikorkeakoulu 

(alempi korkeakoulututkinto) 

Lahden ammattikorkeakoulu 

(alempi korkeakoulututkinto) 

● Markkinointi 

● Laskentatoimi 

● Yritysjuridiikka 

● Johtaminen 

● Taloushallinto 

● Logistiikka 

● Yrittäjyys 

● Kansainvälinen yritystoiminta 
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Eri korkeakouluissa tutkinnot ja suuntautumisvaihtoehdot ovat hieman erilaisia, kuten taulu-

koista 1 ja 2 nähdään. Taulukoissa esitetään ensisijaisesti korkeakoulujen ajankohtaiset suun-

tautumisvaihtoehdot, joissa on ollut jonkin verran muutoksia viime vuosien aikana. Suuntautu-

misvaihtoehdot ja niiden muutokset huomioitiin siinä vaiheessa, kun kyselyä levitettiin korkea-

koulujen yhteyshenkilöiden kautta. Esimerkiksi LUT-yliopiston kauppatieteiden kandidaatin tut-

kinnossa oli vielä lukuvuonna 2018–2019 vain kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, kansainvälinen 

liiketoiminta ja talousjohtaminen (LUT University 2019a), joten tällöin kyselyä pyrittiin levittä-

mään vanhojen suuntautumisvaihtoehtojen perusteella, sillä vastaajiksi tavoiteltiin kandidaat-

tiopiskelijoiden osalta noin toisen tai kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. 

 

Lähtökohtaisesti yliopistojen kandidaattivaiheessa olevien opiskelijoiden osalta kysely kohdis-

tettiin LUT-yliopiston talousjohtamisen tai laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdon valinneille 

sekä Itä-Suomen yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon valin-

neille opiskelijoille, kun taas maisteriopiskelijoiden osalta kysely kohdistettiin LUT-yliopiston 

laskentatoimen maisteriohjelman opiskelijoille, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen 

laskentatoimen ja yritysjuridiikan tai tilintarkastuksen maisteriohjelman opiskelijoille sekä Kuo-

pion kampuksen laskentatoimen ja rahoituksen tai tilintarkastuksen maisteriohjelman valin-

neille opiskelijoille. Ammattikorkeakoulujen osalta kysely kohdistettiin Saimaan ammattikor-

keakoulun laskentatoimeen suuntautuneille opiskelijoille sekä Lahden ammattikorkeakoulun 

taloushallintoon suuntautuneille opiskelijoille. Kyselyllä tavoiteltiin siis pääasiallisesti opiskeli-

joita, jotka olivat suuntautuneet laskentatoimeen tai taloushallintoon ja jotka olivat opiskelleet 

alaa jo ainakin yli vuoden. Vastaajan kohderyhmään kuuluminen varmistettiin kyselyn alussa 

olevilla perustietokysymyksillä. 

 

4.2. Kyselylomakkeen muodostaminen ja jakelu 

 

Kyselylomake luotiin kysely- ja raportointityökalu Webropolin avulla. Kyselylomake jakautui vii-

delle sivulle ja sisälsi 19 kysymystä eli mittaria, joilla pyrittiin mittaamaan tutkimukselle olen-

naisia asioita.  Kyselylomake on liitteessä 1. Ensimmäisellä sivulla esiteltiin, mistä kyselyssä 

on kyse ja ohjeistettiin vastaamiseen. Sivun ainoa vastauskohta koski kyselyn tietosuojailmoi-

tusta, joka tuli hyväksyä, jotta pääsi etenemään kyselyyn – jos tietosuojailmoitusta ei hyväk-

sytty, kysely päättyi. Kyselylle laadittiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuo-

jailmoitus, sillä vaikka siinä ei kysytty vastaajien suoria tunnistetietoja, kysyttiin siinä taustatie-

toja, joita pidetään epäsuorina tunnistetietoina. 
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Toisella sivulla kysyttiin taustatietoja vastaajasta ensinnäkin sen varmistamiseksi, että vas-

taaja kuuluu kohderyhmään, mutta myös tulosten analysointitarkoituksia varten. Taustatietoina 

kysyttiin ikää, sukupuolta, korkeakoulua, tutkintoa, pääainetta sekä työkokemusta taloushal-

linnon tai laskentatoimen alalta. Lisäksi AMK- ja kandidaattitutkinnon opiskelijoille näkyi kysy-

mys vuosikurssista, sillä tavoitteena oli, että vastaajalla olisi jo jonkin verran alan opintoja ta-

kana. Maisteriopiskelijoiden osalta voitiin olettaa opintoja kertyneen jo tarpeeksi. YAMK-tutkin-

toon liittyvä vastausvaihtoehto pidettiin tutkintoon liittyvässä kysymyksessä siltä varalta, että 

kyselyyn olisi vastannut sattumalta myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija, 

vaikka kyseisen tutkinnon opiskelijat olikin lähtökohtaisesti rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

Kysymykset olivat suurelta osin pudotusvalikko- tai vastausvaihtoehtokysymyksiä lukuun otta-

matta ikää, jonka vastaaja sai määrittää numeroina. 

 

Kyselyn kolmannella sivulla oli kyse tulevaisuuden työhön liittyvistä odotuksista. Ensiksi kysyt-

tiin liukukytkin-kysymyksellä (kysymys 9), kuinka todennäköisenä vastaaja pitää sitä, että alan 

työelämä on tulevaisuudessa erilaista kuin nykyään. Seuraavaksi kysyttiin odotuksia erilaisten 

trendien ja muutosvoimien vaikuttavuudesta alan työelämään sekä suhtautumista kyseisiin 

muutosvoimiin (kysymys 10). Kysymys oli rakennettu niin, että odotukset vaikuttavuudesta il-

maistiin neliportaisella Likert-asteikolla ja asennoituminen vastausvaihtoehtojen ”positiivinen”, 

”negatiivinen” ja ”neutraali” avulla. Likertin asteikon neliportaisuus johtui lähinnä kyselylomak-

keen leveydestä – viisiportainen ei mahtunut näkymään, kun samaan kysymykseen haluttiin 

sisällyttää asennoitumiseen liittyvät vaihtoehdot. Lisäksi avoimella kysymyksellä (11) selvitet-

tiin mahdollisia muita asioita, joiden vastaaja odottaa vaikuttavan alan työelämään. Sivulla ky-

syttiin myös vastaajan arviota erilaisten skenaarioiden todennäköisyydestä (kysymys 12) ja 

toivottavuudesta (kysymys 13) alan työelämässä viisiportaisen Likertin asteikon avulla. Lähes 

kaikissa kysymyksissä läpi kyselyn oli myös erillinen vastausvaihtoehto “En osaa sanoa”, jotta 

Likert-asteikolla annetut vastaukset eivät vääristyisi sen vuoksi, että vastaaja ei osaa vastata 

kysymykseen. Kysymysten muutosvoimat ja skenaariot oli määritelty tutkielman viitekehyksen 

pohjalta. 

 

Neljännellä sivulla kysyttiin vastaajan näkemyksiä taloushallinnon ja laskentatoimen alalla tu-

levaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Ensinnäkin kysymyksessä 14 kysyttiin viisiportai-

sella Likert-asteikolla, kuinka todennäköisesti vastaaja uskoo tarvitsevansa alan tulevaisuuden 

työelämässä listattuja osaamisalueita, taitoja ja kykyjä, jotka kumpusivat aiemmista tutkimuk-

sista ja kirjallisuudesta. Lisäksi sivulla selvitettiin avoimen kysymyksen (kysymys 15) avulla 

mahdollisia muita osaamisia, joiden vastaaja odottaa olevan keskeisiä alan tulevaisuuden työ-

elämässä. 
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Kyselyn viimeisellä sivulla käsiteltiin alalla tarvittavaan osaamiseen liittyvää koulutusta. Kysy-

mykseen 16 oli listattu samat taidot ja osaamisen osa-alueet kuin edellisellä sivulla kysymyk-

sessä 14 ja näihin liittyen kysyttiin viisiportaisella Likert-asteikolla, kuinka kattavasti vastaaja 

kokee oppivansa kyseisiä taitoja opinnoissaan. Seuraavassa kysymyksessä (17) selvitettiin 

myös viisiportaisella Likert-asteikolla, kuinka hyvin vastaaja kokee erilaisten koulutustapojen 

valmistavan itseään tulevaisuuden työelämään. Lisäksi viimeisissä kysymyksissä kysyttiin liu-

kukytkin-kysymyksellä arviota opintojen yleisestä valmistavuudesta tulevaisuuden työelämään 

(kysymys 18) sekä avoimella kysymyksellä (19) näkemyksiä siitä, miten koulutus voisi parem-

min vastata työelämän vaatimuksiin. Viidennen sivun vastausten lähettämisen jälkeen kysely 

ohjautui sivulle, jossa vastaajaa kiitettiin vastaamisesta kyselyyn. 

 

Kyselyn jakelu ajoittui marras-joulukuulle 2019 ja tammikuulle 2020. Jakelu toteutettiin levittä-

mällä kyselylinkkiä kohdekorkeakoulujen yhteyshenkilöiden kautta sähköpostitse, sähköisten 

opiskeluympäristöjen kautta ja mainostamalla luennoilla sen mukaan, minkä kunkin korkea-

koulun yhteyshenkilö näki sopivimmaksi levitystavaksi. Yhteyshenkilöt vastasivat siitä, miten 

kyselyn jakelua kohdistettiin. Lisäksi kyselyä pyrittiin jakamaan sosiaalisen median avulla esi-

merkiksi opiskelijajärjestöjen ja opiskelijaryhmien kautta. Lahden ammattikorkeakoulun osalta 

jakelu osoittautui haastavaksi, sillä kävi ilmi, että kyseisessä korkeakoulussa ei pystytä selke-

ästi erottelemaan laskentatoimeen suuntautuneita opiskelijoita kaikista liiketalouden opiskeli-

joista, sillä suuntautuminen perustuu opiskelijoiden omiin kurssivalintoihin, ei viralliseen suun-

tautumisvaihtoehdon valintaan. 

 

Tutkimuksen otantamenetelmä nähtiin näytteenä jakelutapojen moninaisuuden ja Lahden am-

mattikorkeakoulun laskentatoimen opiskelijoiden tunnistamishaasteen vuoksi. Kanasen (2011, 

65–66) mukaan perusjoukosta eli populaatiosta voidaan ottaa otos, jonka tuloksia voidaan 

yleistää perusjoukkoon, mutta otoksen edellytyksinä on, että perusjoukko pystytään määritte-

lemään rakenteeltaan ja että perusjoukon kaikki yksiköt ovat tiedossa esimerkiksi listattuna. 

Jos nämä edellytykset eivät toteudu, perusjoukosta otettu otos on näyte (Kananen 2011, 65). 

Kyselylomakkeen jakelu ei perustunut esimerkiksi listoihin, joissa olisi ollut listattuna kaikki 

kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, joten kerätty aineisto nähtiin otoksen sijaan näytteenä. 

 

Kyselylomakkeen vastaukset tallentuivat Webropol-palveluun, josta saatiin muodostettua pe-

rustietoraportti vastauksista sekä ladattua aineisto Excel-taulukkolaskentatiedostona. Excelin 

avulla pystyttiin tarkastelemaan vastauksia yleisesti. Lisäksi aineisto saatettiin Excelin avulla 

SAS Enterprise Guide -ohjelmiston (SAS EG) vaatimaan muotoon, minkä jälkeen aineisto siir-

rettiin SAS Enterprise Guideen käsiteltäväksi ja analysoitavaksi. Ohjelmisto sopi tarkoitukseen, 
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sillä sen avulla on mahdollista analysoida tehokkaasti suuriakin määriä dataa ja teettää tilas-

tollisia testejä. Analyysien ja testien osalta on tärkeää huomioida, että SAS EG -ohjelmaan 

siirrettävään aineistoon “En osaa sanoa” -vastaukset koodattiin puuttuviksi arvoiksi, etteivät ne 

vääristäisi tunnuslukujen laskentaa tai aineiston analysointia. 

 

Kyselyn tuloksia käsitellään luvuissa 5 ja 6. Ensin, luvussa 5, tarkastellaan saatuja vastauksia 

yleisellä tasolla – minkälaisia vastaajia tavoitettiin (taustatietojen tarkastelu), minkälaisia vas-

tausjakaumia eri kysymyksiin saatiin ja minkälaisia tunnuslukuja kysymysten eri kohtiin saatiin. 

Luvussa 6 tuloksia analysoidaan syvällisemmin ja osin tilastollisten testien avulla. Analyysien 

perusteella luvussa 6 pyritään myös vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Molem-

missa luvuissa tuloksia käsitellään ja analysoidaan kyselylomakkeen kysymysten mukaisessa 

järjestyksessä. 

 

4.3. Kyselytutkimuksen tulosten luotettavuus 

 

Kyselylomakkeen avulla saatujen tulosten luotettavuuden arvioinnin kannalta on tärkeää arvi-

oida sekä tulosten reliabiliteettia että validiteettia. Reliabiliteetti viittaa mittaustulosten toistet-

tavuuteen, pysyvyyteen ja yhteneväisyyteen eri aikaan samoilla mittareilla mitattujen tulosten 

kanssa. Jos samasta kohteesta uudelleen mitatut tulokset ovat samoja, mittaustuloksia voi-

daan pitää reliaabeleina. (Kananen 2011, 118–119; Ketokivi 2015, 97–98) 

 

Ketokiven (2015, 103) mukaan poikkileikkaustutkimuksen aineiston osalta tutkimuksen toista-

miseen perustuvaa reliabiliteettia ei voida laskea, mutta reliabiliteettia pystytään arvioimaan 

mittarien sisäisen yhdenmukaisuuden tarkastelulla: onko käsitettä mitattu usean eri mittarin tai 

indikaattorin avulla? Jos mittariin, esimerkiksi faktorianalyysillä muotoiltuun summamuuttu-

jaan, on yhdistetty useampi indikaattori, sen sisäistä yhdenmukaisuutta voidaan mitata indi-

kaattorien korrelaatiolla ja Cronbach alpha -reliabiliteettikertoimella, joka perustuu varianssei-

hin. Sisäinen yhdenmukaisuus kertoo siitä, että eri indikaattoreilla voidaan tuottaa samantyyp-

pisiä mittaustuloksia, mutta ei yksinään riitä sen toteamiseen, että muuttujat mittaisivat samaa 

asiaa. Reliabiliteetin ohella tulisi siis tarkastella myös validiteettia. Myös eri tutkimusvaiheiden 

ja ratkaisujen tarkalla dokumentoinnilla voidaan todentaa reliabiliteettia. (Kananen 2011, 120, 

123; Ketokivi 2015, 100–104) 

 

Tämän tutkimuksen osalta toistomittaus ei ole mahdollinen, sillä tutkimus toteutettiin poikittais-

tutkimuksena ja kyselyn avulla kerättiin poikkileikkausaineisto. Seurantaa ei ole mahdollista 
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toteuttaa kyselyyn vastanneille, sillä kyselyssä ei kerätty vastaajista tunnistetietoja. Toistetta-

vuutta voidaan kuitenkin arvioida tutkimuksen toteutuksen kautta. Tutkimuksen kulku ja vai-

heet pyrittiin dokumentoimaan mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, mikä tukee reliabiliteettia 

ja toistettavuutta. Tähän liittyen kyselylomakkeen pohja tallennettiin ja liitettiin osaksi tutkimus-

raporttia, kyselylinkin jakamisesta sovittiin sähköpostitse ja kyselyn tulokset tallentuivat Webro-

pol-palveluun. Tilastollisten testien tulokset tallennettiin lisäksi sähköisesti. Kyselylinkin levit-

tämisen osalta korkeakoulujen yhteishenkilöt ovat tiedossa, mutta jokaista tarkkaa jakelupol-

kua ei ole tiedossa, sillä kyselylinkin jakelu tapahtui kohdekorkeakoulujen päättämällä, heille 

soveltuvalla tavalla. Lisäksi jakeluun vaikutti suullinen mainostus sekä sosiaalisen median 

käyttö. Käytännössä ei siis pystytä sanomaan, kuinka monelle ihmiselle linkki todellisuudessa 

jaettiin tai montako ihmistä se tavoitti. Kaikessa jakelussa kuitenkin huomioitiin ja mainittiin 

kohderyhmä, minkä lisäksi taustatietokysymyksillä pyrittiin varmistamaan vastaajan kuulumi-

nen kohderyhmään. Kohderyhmä oli rajattu ihmisjoukko, joten toistettavuuden osalta olen-

naista olisi tavoitella eri tavoin tämän kohderyhmän jäseniä. 

 

Toistettavuuden ja sitä kautta reliabiliteetin osalta olennaista on myös kyselyn toteuttamisen 

ympäristö ja yleinen tilanne toteutushetkellä. Aineiston keräys ajoittui talviaikaan ja joulun ym-

pärille, jolloin kohderyhmäläisten syyslukukauden lopun kiireet ja toisaalta myös joululoma 

saattoivat vaikuttaa vastaustilanteeseen. Muun muassa tämän vuoksi kyselyä pidennettiin 

vielä tammikuulle. Tilanne, jossa vastaaja sai kyselylinkin tai aloitti kyselyyn vastaamisen, 

saattoi vaikuttaa vastausten sisältöön (esimerkiksi kiire, vastaushetken tunteet). Myös kyselyn 

pituus tai vastaajien kiinnostus aihetta kohtaan saattoi vaikuttaa vastaajien vastauksiin ja sii-

hen, ketkä lopulta vastasivat kyselylomakkeeseen. Toistettavuuden osalta pitää siis huomi-

oida, että eri vastaustilanteissa vastaukset voivat olla hieman erilaisia. 

 

Reliabiliteetin kannalta olennaista on, että ilmiötä, tässä tapauksessa opiskelijoiden näkemyk-

siä ja odotuksia tulevaisuudesta ja koulutuksen vastaavuudesta tulevaisuuteen, mitattiin eri 

näkökulmista. Näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä mitattiin sekä muutosvoimien että ske-

naarioiden avulla, minkä lisäksi osaamistarpeiden osalta mitattiin erilaisia taitoja, joista monet 

liittyivät samoihin osaamisteemoihin. Koulutuksen vastaavuutta mitattiin sekä osaamisten, 

yleisen arvion kuin koulutustapojenkin osalta. Tutkimuksessa faktorianalyysien perusteella 

muodostetuille summamuuttujille (tarkastellaan luvussa 6) laskettiin lisäksi reliabiliteettikertoi-

met (Cronbach alpha -arvot) sen varmistamiseksi, että niiden sisäiset yhdenmukaisuudet oli-

sivat vahvoja. Summamuuttujista jätettiin myös pois yksittäisiä muuttujia, jos se paransi relia-

biliteettia. 

 



52 
 

Reliabiliteetin lisäksi on siis tärkeää arvioida myös mittareiden ja tulosten validiteettia. Validi-

teetti viittaa tulosten pätevyyteen, eli siihen, kuvastavatko tulokset ja mittaavatko mittarit to-

della sitä, mitä tutkimuksessa on ollut tarkoitus mitata, eli oikeaa asiaa. Validiteettitarkaste-

lussa on tärkeää siis arvioida, mitä mittarit todellisuudessa mittaavat. Usean eri indikaattorin 

tai mittarin käyttö tukee validiteettia siten, että tutkimuksen ilmiön tai käsitteen sisältöä tulee 

mitattua kattavasti. Validiteetti on välttämätöntä tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Lisäksi 

esimerkiksi faktorianalyysissä voidaan testata, kuinka hyvin faktorimalli sopii aineistoon ja 

ovatko mittarit siten yksiulotteisia. (Kananen 2011, 118, 121–123; Ketokivi 2015, 97–98, 104–

105, 110) 

 

Validiteettia voidaan arvioida sekä sisäisen että ulkoisen validiteetin kannalta: näistä sisäinen 

viittaa mittarien sisällön oikeellisuuteen sekä luotettavuuteen ja ulkoinen viittaa tutkimustulos-

ten yleistettävyyteen koko perusjoukkoon (Kananen 2011, 124). Ketokiven (2015, 104–106) 

mukaan sisäisen validiteetin kannalta tärkeää on mittareiden perustuminen teoreettisiin käsit-

teisiin ja ilmiöihin, niiden operationalisointi sekä sen arviointi, mitataanko mittareilla todella sitä, 

mitä halutaan mitata. Tämän tutkimuksen kyselylomakkeen luontivaiheessa kyselyn mittarit 

pyrittiin johtamaan ja määrittelemään teoreettisen viitekehyksen – kirjallisuuden ja tehtyjen tut-

kimusten – perusteella, jotta ne todella liittyisivät ilmiöön tutkimuksen taustalla. Kyselyssä oli 

tutkimuskysymystenkin mukaisesti tarkoitus tutkia juuri kohderyhmän näkemyksiä ja ajatuksia 

tulevaisuuden työelämästä ja koulutuksen vastaavuudesta, eli ei faktatietoa siitä, millainen tu-

levaisuus on, mitä osaamista tarvitaan tai miten hyvin koulutus vastaa työelämän tarpeita. Ky-

symykset muotoiltiin siten, että niistä selvisi kyseessä olevan arvio tai näkemys. Kyselyssä tuli 

selkeästi mitattua opiskelijoiden näkemyksiä ja arvioita, sillä ilmiöt liittyivät tulevaisuuteen, 

josta ei edes pystytä sanomaan ehdottomia faktoja. Lisäksi taustatietokysymyksillä ja kohde-

ryhmään kuulumattomien vastaajien vastausten karsinnalla varmistettiin kuulumista kohderyh-

mään ja siten mittauksen pätevyyttä, vaikka kysely olisikin tavoittanut myös kohderyhmään 

kuulumattomia. Täten kyselyn voidaan ajatella mitanneen yleisesti sitä, mitä haluttiinkin mitata. 

 

Yleistettävyyden osalta voidaan sanoa, että tutkimuksen näyte ei välttämättä edusta täysin 

koko populaatiota, koska listausta kaikista havaintoyksiköistä ja niiden ominaisuuksista ei ollut 

saatavilla, jolloin näytettä voitaisiin suoraan verrata populaatioon. Kaikkia kohderyhmään kuu-

luvia ei välttämättä tavoitettu useista jakelukanavista huolimatta, joten ei voida varmuudella 

sanoa, että tulokset heijastaisivat koko maantieteellisen rajauksen mukaisen alueen korkea-

koulujen opiskelijoiden näkemyksiä. Kaikista kohdekorkeakouluista saatiin kuitenkin vastauk-

sia, joskin Lahden ammattikorkeakoulusta vain muutamia, joten yleistettävyyden osalta tulok-
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sia voitaneen pitää suuntaa-antavina. Vastaajien määrä oli kuitenkin kokonaisuudessaan ra-

jallinen. Yleistettävyyden vuoksi tutkimuksessa käytettiin lisäksi tilastollisia testejä olettaen, 

että havainnoista muodostuvat mittareiden tulosten tilastolliset jakaumat toteutuisivat myös 

perusjoukossa. Jos tuloksia haluttaisiin yleistää koko Suomen korkeakoulujen opiskelijoihin, 

tulisi huomioida, että tilastollisten testien valossa vaikuttaa siltä, että korkeakoulu vaikuttaa 

jonkin verran opiskelijan näkemyksiin (tätä pohditaan luvussa 6). Täten voidaan todeta, että 

eri korkeakoulujen opiskelijoiden näkemykset saattaisivat olla erilaisia. 

 

Validiteetti huomioitiin myös faktorianalyysien yhteydessä (luku 6). Ensinnäkin faktorianalyy-

seissä todettiin MSA-arvojen, jotka kuvaavat muuttujien korrelaatiomatriisin sopivuutta faktori-

analyysiin, olevan hyvällä tasolla, mikä tukee muuttujien validiteettia. Lisäksi faktorianalyysin 

perusteella summamuuttujia muodostettaessa pohdittiin tarkasti, mittaavatko faktoreille latau-

tuneet muuttujat todellisuudessa samaa asiaa tai teoreettista käsitettä. Jos faktorille latautu-

neilla muuttujilla oli löydettävissä piilevä, yhteinen ominaisuus, tehtiin muuttujista muodoste-

tuille summamuuttujille korrelaatioanalyysit ja siten laskettiin reliabiliteetit. Jos piilevää, yh-

teistä ominaisuutta muuttujien välillä ei ollut suoraan löydettävissä, ei faktoreille latautuneista 

muuttujista muodostettu summamuuttujia ollenkaan perustuen arvioon sisäisen validiteetin 

vaillinaisuudesta (ei nähty mittaavan samaa asiaa). Täten uusia muuttujia muodostettaessakin 

huomioitiin sekä reliabiliteetti että validiteetti. 

 

  



54 
 

5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Kyselyyn tallentui yhteensä 114 vastausta. Kaksi vastaajaa ei kuitenkaan hyväksynyt kysy-

myksen 1 tietosuojailmoitusta, jolloin kysely päättyi ennen siirtymistä varsinaisiin kysymyksiin. 

Varsinaisia vastauksia kyselyyn saatiin siis yhteensä 112. Taustatietojen tarkastelun yhtey-

dessä havainnoista karsittiin kuitenkin tutkimuksen kohderyhmään kuulumattomat havainnot – 

karsintaa tarkastellaan alaluvussa 5.1.  

 

Saatujen vastausten määrää on mahdotonta verrata täysin kohderyhmään. Kohderyhmän 

edustajien kokonaislukumäärä on haastavasti määritettävissä, sillä suuntautumisvaihtoehtojen 

valintatapa vaihtelee kohdekorkeakouluissa: kaikissa korkeakouluissa ei ole varsinaista valin-

taa, vaan suuntautuminen voi perustua omiin kurssivalintoihin, mikä tekee tiettyyn aiheeseen 

suuntautuneiden identifioimisen hankalaksi. Lisäksi kyselyn jakelutapojen moninaisuuden 

vuoksi ei pystytä tarkasti arvioimaan, kuinka monta kohderyhmän edustajaa kyselylinkki todel-

lisuudessa tavoitti. 

 

Tässä luvussa tarkastellaan saatuja vastauksia yleisellä tasolla. Tämän luvun ensimmäisessä 

alaluvussa tarkastellaan vastaajien taustatietoja ja mukana ovat koko havaintopopulaation 

(112 vastaajaa) vastaukset. Tarkastelun myötä havaintojen populaatiosta karsitaan tarkempaa 

analysointia varten pois sellaiset havainnot, jotka eivät vastaa tutkimuksen kohderyhmää. Ala-

luvut ja niiden järjestys perustuvat kyselylomakkeen kulkuun. 

 

5.1. Vastausten yleinen tarkastelu, taustatiedot 

 

Taustatietoja koskevat Webropol-ohjelman perusraportin taulukot ovat liitteessä 2. Taulukoista 

nähdään, että aineiston 112 havainnosta hieman yli puolet (52,68 %) edustavat miehiä, hie-

man alle puolet naisia (45,53 %) ja loput muita tai eivät halunneet vastata (1,79 %). Vastaajien 

iät sijoittuvat 19 ja 56 ikävuoden välille (vaihteluväli) keskiarvon ollen 25,96 vuotta. Mediaanista 

(24 vuotta) voidaan päätellä, että suurin osa vastaajista on kuitenkin lähempänä vaihteluvälin 

minimiarvoa. Ikäjakaumaa havainnollistetaan kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Vastaajien ikäjakauma 

 

Opiskelupaikkojen suhteen tuloksista (liite 2) nähdään, että suurin osa, noin 36 %, vastaajista 

opiskelee LUT-yliopistossa, noin 30 % Saimaan ammattikorkeakoulussa, noin 18 % Itä-Suo-

men yliopiston Joensuun kampuksella, noin 14 % Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 

ja 2 % Lahden ammattikorkeakoulussa. Lisäksi yksi vastaaja ilmoitti opiskelevansa muussa 

korkeakoulussa nimeten avoimessa vastauksessa opiskelupaikakseen LAB-ammattikorkea-

koulun. Koska Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita tavoitettiin niin vähän, ettei lukumää-

rää olisi mielekästä analysoida omana ryhmänään, ja koska Saimaan ammattikorkeakoulu ja 

Lahden ammattikorkeakoulu yhdistyivät LAB-ammattikorkeakouluksi 1.1.2020, yhdistettiin ai-

neiston tarkempaa analysointia varten Saimaan ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikor-

keakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulun (avoin vastaus) vastanneet opiskelijat yhdeksi ryh-

mäksi, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi. Täten tämän alaluvun jälkeisissä analyy-

seissä vastaajien korkeakoulut on jaoteltu neljään ryhmään: Itä-Suomen yliopiston Joensuun 

kampus (UEF Joensuu, noin 18 %), Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus (UEF Kuopio, noin 

14 %), LUT-yliopisto (noin 36 %) sekä LAB-ammattikorkeakoulu (noin 32 %). Jakaumaa ha-

vainnollistetaan kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Vastaajien opiskelupaikat 

 

Tutkinnon osalta tuloksista (liite 2) nähdään, että suurin osa vastaajista on maisteriopiskelijoita 

(noin 47 %), kun taas noin 32 % on AMK-tutkinnon opiskelijoita ja noin 21 % kandidaattitutkin-

non opiskelijoita. Jakauma on kuviossa 7. Kandidaatti- ja AMK-tutkinnon opiskelijoilta (yh-

teensä 59 vastaajaa) kysyttiin lisäksi vuosikurssia, sillä kyselyssä tavoiteltiin ensisijaisesti en-

simmäistä vuosikurssia pidemmällä olevia opiskelijoita. Vastausten (liite 2) mukaan suurin osa 

kandidaatti- ja AMK-tutkinnon opiskelijoista onkin 3. vuosikurssilla tai pidemmällä (noin 53 %), 

noin 46 % 2. vuosikurssilla ja vain yksi vastaaja 1. vuosikurssilla. Koska 1. vuosikurssin opis-

kelijat eivät varsinaisesti kuuluneet kohderyhmään, jätettiin tämä havainto taustatietojen tar-

kastelun jälkeen tarkemman analysoinnin ulkopuolelle. 

 

 

Kuvio 7. Vastaajien opiskelemat tutkinnot 
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Vastaajilta kysyttiin lisäksi opintojen suuntautumista tai pääainetta sen varmistamiseksi, että 

he ovat laskentatoimen tai taloushallinnon alan opiskelijoita. Tuloksista (liite 2) nähdään, että 

noin 86 % vastaajista opiskelee laskentatoimea (mahdollisesti kattaen myös esimerkiksi rahoi-

tuksen, verotuksen tai yritysjuridiikan), noin 11 % taloushallintoa tai talousjohtamista ja noin    

4 % (4 vastaajaa) jotain muuta. “Joku muu, mikä?” -vaihtoehdon valinneista yksi ilmoitti suun-

tautumisvaihtoehdokseen liiketalouden ja markkinoinnin ja toinen rahoituksen ja analytiikan. 

Lisäksi yksi kertoi opiskelevansa aikuiskoulutusrahalla (ei tutkintoa) ja yksi ilmoitti, ettei suun-

tautumisvaihtoehtoa vielä ole. Koska kyselyn kohderyhmänä olivat taloushallinnon ja lasken-

tatoimen opiskelijat, jätettiin taustatietoja tarkemman analysoinnin ulkopuolelle näistä muut 

kuin rahoituksen ja analytiikan opiskelija, sillä rahoituksen ja analytiikan voidaan nähdä kuulu-

van taloushallinnon alaan. Kohderyhmään kuulumattomien havaintojen karsimisella pyrittiin 

varmistumaan siitä, että taustatietoja tarkemman analysoinnin tulokset vastaavat todella koh-

deryhmään kuuluvien näkemyksiä. 

 

Viimeisenä taustatietona vastaajilta kysyttiin työkokemusta taloushallinnon ja laskentatoimen 

alasta. Kysymyksessä täsmennettiin, että täydet vuodet kuvaavat kokoaikaista 37,5 viikkotun-

nin työkokemusta ja että osa-aikainen työskentely tulee vastattaessa suhteuttaa määrältään 

kokoaikaiseen työntekoon. Tuloksista (liite 2) nähdään, että noin kolmanneksella vastaajista 

(noin 34 %) ei ole lainkaan työkokemusta alalta, kun taas toisella kolmanneksella (noin 33 %) 

on alle vuoden työkokemus alalta. Lisäksi noin 20 % vastaajista kertoi työskennelleensä alalla 

1–2 vuotta, noin 6 % vastaajista 3–5 vuotta ja 7 % vastaajista yli 5 vuotta. Työkokemuksen 

jakaumaa havainnollistetaan kuviossa 8. 

 

 

Kuvio 8. Vastaajien työkokemuksen jakauma 
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Taustatietojen tarkastelun myötä aineistosta karsiutui siis yhteensä kolme havaintoa pois sen 

varmistamiseksi, että vastaukset kuvastaisivat tutkimuksen todellista kohderyhmää – vuosi-

kurssin vuoksi karsiutunut oli samalla yksi suuntautumisvaihtoehtojen vuoksi karsiutuneista. 

Täten tarkemman analysoinnin, eli tämän luvun muiden alalukujen sekä luvun 6 analysoinnin, 

havaintojen määräksi jäi 109. Muutamat kysymykset eivät olleet pakollisia, joten vastaajien 

määrä yksittäisissä kysymyksissä saattoi olla koko havaintojoukkoa vähäisempi. Vastaajien 

määrää vastausten tarkastelussa kuvataan N:llä, jolla tarkoitetaan havaintojoukkoa. 

 

5.2. Odotukset alan työelämän muutoksesta 

 

Kyselyn seuraavassa osiossa oli kyse vastaajien odotuksista liittyen alan työelämän muutok-

siin. Ensinnäkin kysymyksessä 9 kysyttiin, kuinka todennäköisenä vastaajat pitävät sitä, että 

taloushallinnon ja laskentatoimen alan työelämä on tulevaisuudessa erilaista kuin nykyään. 

Vastaukset jakautuivat kuvion 9 mukaan: asteikolla 0–10 (jossa 0 = “en pidä lainkaan toden-

näköisenä” ja 10 = “pidän erittäin todennäköisenä”) vastausten keskiarvo oli 8,2, mikä kuvas-

taa sitä, että keskimäärin vastaajat odottavat alan työelämän olevan todennäköisesti erilaista 

tulevaisuudessa kuin nykyään. Tasan puolet kysymykseen vastanneista (54 vastaajaa) mää-

rittelivät arvionsa välille 8,5–10. Vastauksia kysymykseen saatiin 108, kun yhtä “en osaa sa-

noa” -vastausta ei laskettu mukaan tarkasteluun tai keskiarvoon. 

 

 

Kuvio 9. Arviot tulevaisuuden työelämän erilaisuuden todennäköisyydestä 
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Seuraavaksi kysymyksessä 10 kysyttiin, kuinka paljon vastaajat odottavat määriteltyjen asioi-

den muuttavan taloushallinnon alan työnkuvaa (asteikko 1–4, jossa 1 = “ei muuta juuri lain-

kaan” ja 4 = “muuttaa erittäin paljon) ja miten he asennoituvat mahdolliseen muutokseen (vas-

tausvaihtoehdot positiivinen, negatiivinen tai neutraali). Asennoitumista kuvaavat vastaukset 

koodattiin vastausaineistoon niin, että vaihtoehto “positiivinen” sai arvon 1, “neutraali” arvon 0 

ja “negatiivinen” arvon -1. Kysymyksen 10 vastausten jakaumat ovat liitteessä 3. Kysymyksen 

10 muutosvoimat, vastausten painotetut keskiarvot sekä mediaanit on lisäksi koottu ensimmäi-

sen kohdan vastausten keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä myös taulukkoon 3. “En osaa 

sanoa” -vastausvaihtoehdon vastauksia ei otettu mukaan tunnuslukujen laskentaan. Likertin 

asteikko on tyypiltään virallisesti ordinaaliasteikollinen muuttuja, joille ei yleisesti ole miele-

kästä laskea keskiarvoja (Kananen 2011, 61–62). Kanasen (2011, 96–97) mukaan mielipide-

kysymysten tulosten (esimerkiksi Likert-asteikolliset saman- ja erimielisyyttä mittaavat kysy-

mykset) esittämistavaksi sopii kuitenkin painotettu keskiarvo, jossa vastausvaihtoehdon ha-

vaintojen määrä kerrotaan sen numeraalisella arvolla ja näiden yhteissumma jaetaan havain-

toyksiköiden määrällä. Tämän vuoksi tutkimuksen Likert-asteikollisten muuttujien tarkaste-

lussa esitetään sekä painotetut keskiarvot että mediaanit.  

 

Taulukko 3. Kysymyksen 10 muutosvoimat ja vastausten tunnusluvut 

Kysymys 10 
“En osaa sanoa” -vastaukset pois-

luettu tunnusluvuista 

Muutosvoiman vaikutuksen 

suuruus alan työelämään (as-

teikko 1–4) 

Asenne muutosta kohtaan (po-

sitiivinen = 1, neutraali = 0, ne-

gatiivinen = -1) 

Muutosvoimat Mediaani Keskiarvo Mediaani Keskiarvo 

Toimintojen automatisointi 4 3,64 1 0,75 

Työn digitalisoituminen 4 3,59 1 0,80 

Tekoäly ja koneoppiminen 4 3,50 1 0,63 

Robotiikka 4 3,43 1 0,59 

Pilviteknologia 3 3,26 1 0,62 

Kehittyvät kyberriskit ja tietoturva-

huolet 

3 3,22 -1 -0,57 

Diginatiivien siirtyminen työelämään 3 3,18 1 0,48 

Globalisaatio, kansainvälistyminen 3 3,01 1 0,55 

Vastuullisuuden korostuminen 3 3,00 1 0,49 

Laki- ja sääntelymuutokset 3 2,85 0 -0,02 

Kansainvälinen liikkuvuus 3 2,80 0 0,35 

Suurten ikäluokkien eläköityminen 3 2,77 0 0,00 

 

Vastauksista nähdään, että kysytyistä muutosvoimista toimintojen automatisoinnin odotetaan 

muuttavan alan työnkuvaa eniten (keskiarvo 3,64) ja työn digitalisoitumisen odotetaan muut-

tavan alan työelämää toiseksi eniten (keskiarvo 3,59). Kysytyistä muutosvoimista lähes kaik-

kiin liittyvien vastausten keskiarvo oli 3 tai enemmän, mistä voidaan päätellä, että näiden odo-
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tetaan muuttavan alan työelämää paljon. Alle keskiarvon 3 jäivät muutosvoimat “laki- ja sään-

telymuutokset”, “kansainvälinen liikkuvuus” sekä “suurten ikäluokkien eläköityminen” (keskiar-

vot luetellussa järjestyksessä 2,85; 2,80; 2,77), jotka kuitenkin ylittivät 2,50 keskiarvon. Niiden-

kin odotetaan siis muuttavan alan työelämää melko paljon. 

 

Muutosvoimiin liittyen kysyttiin myös opiskelijoiden asennoitumista mahdolliseen muutokseen. 

Tulokset on sisällytetty liitteeseen 3 ja taulukkoon 3. Kysymys ei ollut pakollinen, joten vas-

tausten määrä vaihteli eri muutosvoimien kohdalla. Keskimäärin positiivisin asennoituminen 

opiskelijoilla on työn digitalisoitumista kohtaan – vastausten keskiarvo oli 0,80, kun -1 tarkoitti 

negatiivista, 0 neutraalia ja 1 positiivista. Myös toimintojen automatisointia, robotiikkaa, teko-

älyä ja koneoppimista, pilviteknologiaa sekä globalisaatiota ja kansainvälistymistä kohtaan 

asennoitumista kuvaavat vastaukset saivat yli 0,5 keskiarvon eli asennoituminen on keskimää-

rin lähempänä positiivista kuin neutraalia. Sen sijaan kahta muutosvoimaa, laki- ja sääntely-

muutoksia (keskiarvo -0,02) sekä kehittyviä kyberriskejä ja tietoturvahuolia (keskiarvo -0,57) 

kohtaan asennoituminen on keskimäärin negatiivisen puolella – laki- ja sääntelymuutoksia 

kohtaan hyvin lievästi (melko neutraali), mutta kyberriskejä ja tietoturvahuolia kohtaan lähem-

pänä negatiivista kuin neutraalia, mikä on loogistakin, koska kyse on riskeistä ja huolista. Lop-

puja muutosvoimia kohtaan asennoituminen on keskimäärin neutraalia tai lievästi positiivista 

(keskiarvo välillä 0–0,5). 

 

Määriteltyjen muutosvoimien lisäksi kyselyssä kysyttiin myös avoimen vastauskentän avulla 

(kysymys 11), onko muita asioita tai ilmiöitä, joiden vastaajat odottavat vaikuttavan tulevaisuu-

dessa taloushallinnon ja laskentatoimen alan työelämään. Avoimia vastauksia annettiin yh-

teensä 10. Teknologiakehitykseen liittyen vastauksissa tulivat ilmi robotit, reaaliaikaisuuden 

korostuminen, RegTech (Regulatory Technology) ja viranomaisjärjestelmien digitalisointi sekä 

siihen liittyvät integraatiomahdollisuudet yritysten järjestelmien kanssa, big data, manuaalisen 

työn vähentyminen ja sitä kautta neuvonnallisten palveluiden korostuminen sekä syy-seuraus-

suhteiden ymmärtämisen edellytys. Lisäksi vastausten perusteella vastuullisuuden ja ympäris-

töystävällisyyden (esimerkiksi investoinneissa), ilmastonmuutokseen liittyvien mittareiden, ta-

loushallinnon palveluiden ulkoistamisen, poikkitieteellisen asiantuntijuuden, koulutuksen ja 

sen laadun sekä jatkuvan itsensä kehittämisen odotetaan vaikuttavan taloushallinnon ja las-

kentatoimen työelämään. 

 

Taloushallinnon ja laskentatoimen tulevaisuuden työnkuvaan liittyen kyselyssä kysyttiin myös 

erilaisista skenaarioista – osin liittyen aiempien kysymysten muutosvoimiin ja osin liittyen mui-
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hin mahdollisiin skenaarioihin alan työelämässä. Kysymyksessä 12 kysyttiin opiskelijoiden ar-

vioita määriteltyjen skenaarioiden todennäköisyyksistä alan työelämässä, kun taas kysymyk-

sessä 13 kysyttiin samojen skenaarioiden toivottavuutta opiskelijoiden mielestä. Molemmat 

kysymykset olivat asteikolla 1–5 (tai “En osaa sanoa”), jossa 1 tarkoitti ei lainkaan todennä-

köistä tai toivottavaa ja 5 tarkoitti erittäin todennäköistä tai toivottavaa. Kysymysten vastausja-

kaumat ovat liitteessä 4 ja yhteenvetona taulukossa 4 kysymyksen 12 (todennäköisyys) vas-

tausten keskiarvojärjestyksessä. “En osaa sanoa” -vastauksia ei huomioitu tunnuslukujen las-

kennassa. 

 

Taulukko 4. Kysymysten 12 ja 13 skenaariot ja vastausten tunnusluvut 

Kysymykset 12 ja 13 
“En osaa sanoa” -vastaukset luettu pois tun-

nusluvuista 

12. Skenaarion todennäköi-

syys alan tulevaisuudessa 

13. Skenaarion toivottavuus 

alan tulevaisuudessa 

Skenaariot Mediaani Keskiarvo Mediaani Keskiarvo 

Työssä hyödynnetään uudenlaisia järjestel-

miä ja työkaluja 

5 4,71 5 4,47 

Rutiinitehtäviä voidaan korvata automaati-

olla ja koneilla 

5 4,71 5 4,56 

Ihmisen työ on asiantuntijuuteen painottu-

vaa ja ammattitaitoa korostavaa 

5 4,61 5 4,56 

Alalla on tulevaisuudessa työtehtäviä, joita 

vielä ei ole olemassa 

5 4,56 5 4,52 

Alalla hyödynnetään tekoälyä 5 4,40 5 4,26 

Ihmiset ja koneet toimivat yhteistyössä 4,5 4,37 5 4,38 

Alalla hyödynnetään robotiikkaa 5 4,36 4 4,19 

Kaikki alalla tarvittava tieto on digitaali-

sessa muodossa 

4 4,29 5 4,54 

Alalla korostuvat neuvonta- ja konsultointi-

palvelut 

4 4,26 4 3,92 

Teknologinen kehitys luo uusia työtehtäviä. 4 4,25 5 4,64 

Työ on paikasta riippumatonta ja joustavaa 4 4,13 5 4,50 

Työssä korostuvat tiimityö ja verkostot 4 4,03 4 3,99 

Työssä korostuu eri alojen osaaminen ja 

tuntemus 

4 4,01 4 4,13 

Työelämässä korostuu kansainvälisyys 4 3,80 4 3,96 

Työssä korostuu itsenäisyys 4 3,64 4 3,89 

Ihmisten työpaikat vähentyvät automaation 

ja teknologian myötä 

3 3,12 2 2,03 

Ihmisten työ sisältää rutiininomaisia, toistu-

via työtehtäviä 

2 2,58 2 2,40 

 

Skenaarioista keskimäärin todennäköisimmiksi (kysymys 12) arvioitiin “Työssä hyödynnetään 

uudenlaisia järjestelmiä ja työkaluja” sekä “Rutiinitehtäviä voidaan korvata automaation ja tek-

nologian myötä” – molempien keskiarvot olivat 4,71 eli erittäin todennäköisiä. Seuraavaksi to-

dennäköisimmiksi arvioitiin keskimäärin skenaario “Ihmisen työ on asiantuntijuuteen painottu-

vaa ja ammattitaitoa korostavaa”. Sen sijaan keskimäärin epätodennäköisimmiksi vastaajat 
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arvioivat skenaarion “Ihmisten työ sisältää rutiininomaisia, toistuvia tehtäviä” (keskiarvo 2,58), 

joka oli myös ainoa alle 3 keskiarvon saanut skenaario. Keskiarvoltaan arvojen 3 ja 4 väliin, eli 

melko todennäköisen tasolle, sijoittuivat seuraavat skenaariot: “Ihmisten työpaikat vähentyvät 

automaation ja teknologian myötä” (keskiarvo 3,12), “Työelämässä korostuu kansainvälisyys” 

(keskiarvo 3,80) ja “Työssä korostuu itsenäisyys” (keskiarvo 3,64). Loput skenaariot olivat kes-

kiarvoltaan yli 4 eli niitä pidetään keskimäärin todennäköisinä. “En osaa sanoa” -vaihtoehdon 

valitsijoita ei ollut montaa per skenaario, enimmillään 3 vastausta (2,75 %) skenaarion “Työssä 

korostuvat tiimityö ja verkostot” kohdalla. 

 

Tarkasteltaessa vastausvaihtoehtojen jakaumia (liite 4) nähdään, että suurimmassa osassa 

skenaarioista 4 tai 5 oli suosituin vastausvaihtoehto. Tässä tarkastelussa joukosta erottui ske-

naario “Ihmisten työpaikat vähentyvät automaation ja teknologian myötä”, jossa suosituin vas-

tausvaihtoehto oli 3 (noin 32,11 %) ja jossa noin 30 % vastauksista oli vaihtoehtoja 2 ja 1, sekä 

skenaario “Ihmisten työ sisältää rutiininomaisia, toistuvia työtehtäviä”, jossa suosituin vaihto-

ehto oli 2 (noin 39,45 %) ja myös vaihtoehto 1 sai lähes 14 % vastauksista. Skenaarioiden 

“Työssä hyödynnetään uudenlaisia järjestelmiä ja työkaluja” sekä “Ihmisen työ on asiantunti-

juuteen painottuvaa ja ammattitaitoa korostavaa” kohdalla vastausjakaumat olivat selkeimmät, 

sillä kaikki vastaukset olivat välillä 3–5 ilman yhtäkään “En osaa sanoa” -vastausta. 

 

Toivottavuuden osalta (kysymys 13) tuloksista nähdään, että keskimäärin toivottavimmaksi 

skenaarioksi opiskelijat arvioivat skenaarion “Teknologinen kehitys luo uusia työtehtäviä” (kes-

kiarvo 4,64 eli erittäin toivottava). Muita 4,5 tai korkeamman keskiarvon saaneita skenaarioita 

olivat “Kaikki alalla tarvittava tieto on digitaalisessa muodossa” (keskiarvo 4,54), “Rutiinitehtä-

viä voidaan korvata automaatiolla ja koneilla” (keskiarvo 4,56), “Ihmisen työ on asiantuntijuu-

teen painottuvaa ja ammattitaitoa korostavaa” (keskiarvo 4,56), “Työ on paikasta riippumatonta 

ja joustavaa” (keskiarvo 4,50) sekä “Alalla on tulevaisuudessa työtehtäviä, joita ei vielä ole 

olemassa” (keskiarvo 4,52). Opiskelijat pitävät siis useita määritellyistä skenaarioista erittäin 

toivottavina. Sen sijaan keskimäärin vähiten toivotuksi skenaarioksi arvioitiin kohta “Ihmisten 

työpaikat vähentyvät automaation ja teknologian myötä” (keskiarvo 2,03), mikä on sinänsä 

ymmärrettävää, sillä se tarkoittaisi mahdollisesti haasteita työllisyydelle vastaajien osalta. Toi-

nen alle 3 keskiarvon saanut skenaario oli “Ihmisten työ sisältää rutiininomaisia, toistuvia työ-

tehtäviä” (keskiarvo 2,40). Loppujen skenaarioiden keskiarvot asettuivat arvojen 3 ja 4,5 välille 

eli melko toivottavan tai toivottavan tasolle. 

 

Skenaarioiden toivottavuuden osalta vastausvaihtoehtojen jakaumia (liite 4) tarkasteltaessa 

voidaan sanoa, että useimpien skenaarioiden kohdalla suosituin vastausvaihtoehto oli 5 eli 
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erittäin toivottava tai 4 eli melko toivottava. Joukosta kuitenkin erottuivat juuri edellä mainitut, 

alle 3 keskiarvon skenaariot: “Ihmisten työ sisältää rutiininomaisia, toistuvia työtehtäviä” -ske-

naarion suosituin vastausvaihtoehto oli 2 (noin 35,78 % vastauksista) ja “Ihmisten työpaikat 

vähentyvät automaation ja teknologian myötä” -skenaarion suosituin vastausvaihtoehto oli 1 

eli ei lainkaan toivottava (noin 41,28 % vastauksista). Painotukseltaan selkeimmät vastausja-

kaumat saivat skenaariot “Ihmisen työ on asiantuntijuuteen painottuvaa ja ammattitaitoa ko-

rostavaa” (kaikki vastaukset välillä 3–5, ei “En osaa sanoa” -vastauksia”) ja “Alalla on tulevai-

suudessa työtehtäviä, joita ei vielä ole olemassa” (kaikki vastaukset välillä 3–5, vain yksi “En 

osaa sanoa” -vastaus). 

 

5.3. Tulevaisuuden työtehtävissä tarvittavat tiedot ja taidot 

 

Kyselylomakkeen seuraavassa osiossa oli kyse alan tulevaisuuden työtehtävissä tarvittavista 

osaamisista, tiedoista ja taidoista. Kysymyksessä 14 pyydettiin vastaajia määrittelemään as-

teikolla 1–5, kuinka todennäköisesti he uskovat kutakin määriteltyä osaamista, taitoa tai kykyä 

tarvittavan tulevaisuuden työelämässä (1 = ei lainkaan todennäköisesti, 5 = erittäin todennä-

köisesti). Määriteltyjä osaamisia, taitoja tai kykyjä oli yhteensä 31. Vastausten yhteenveto on 

liitteessä 5 sarakkeissa otsikolla “Osaamisen tarve, todennäköisyys” sekä tiivistettynä taulu-

kossa 5 arvioitujen todennäköisyyksien keskiarvojen mukaisessa järjestyksessä. “En osaa sa-

noa” -vastauksia ei otettu mukaan tunnuslukujen laskentaan. Viisi korkeinta keskiarvoa on ko-

rostettu vihreällä ja viisi alhaisinta punaisella. 

 

Yhteenvedosta (taulukko 5) nähdään, että keskimääräisesti todennäköisimmin vastaajat usko-

vat tulevaisuuden työtehtävissä tarvittavan uudistumis- ja oppimiskykyä (keskiarvo 4,69), kriit-

tistä ajattelua (keskiarvo 4,64) sekä itsensäjohtamistaitoja (esimerkiksi organisointia sekä 

ajan- ja työtaakan hallintaa; keskiarvo 4,64). Sen sijaan epätodennäköisimpinä pidetään kes-

kimäärin tutkimusmetodologia- ja tilastotiedeosaamista (keskiarvo 3,35), ohjelmointitaitoja 

(keskiarvo 3,47) ja tunneälyä (keskiarvo 3,70), huomioiden kuitenkin, että näidenkin keskiarvot 

ovat yli puolivälin eli arvon 3. Täten näitäkin voidaan pitää vastaajien mielestä keskimäärin 

ainakin jokseenkin todennäköisinä osaamistarpeina. Kaikkia määriteltyjä osaamisia tai taitoja 

koskevat vastaukset olivat siis keskiarvoltaan välillä 3,35–4,69 eli jokseenkin todennäköisestä 

erittäin todennäköiseen. Alle 4 keskiarvon saivat edellä mainittujen epätodennäköisimpien li-

säksi robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvä osaaminen (keskiarvo 3,73), vieraiden kielten osaami-

nen (keskiarvo 3,88) sekä medialukutaito ja mediakriittisyys (keskiarvo 3,94). Loppujen osaa-

misten ja taitojen kohdalla tarvittavuuden arvioidut todennäköisyydet olivat keskimäärin yli 4. 
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Taulukko 5. Kysymysten 14 ja 16 vastausten tunnusluvut 

Kysymykset 14 ja 16 
“En osaa sanoa” -vastauksia ei huomioitu 

tunnusluvuissa 

14. Osaamisen tarvittavuu-

den arvioitu todennäköisyys 

16. Osaamisen/taidon oppi-

misen kattavuus opinnoissa 

(tarkastelu alaluvussa 5.4.) 

Osaaminen/taito Mediaani Keskiarvo Mediaani Keskiarvo 

Uudistumis- ja oppimiskyky 5 4,69 4 3,87 

Kriittinen ajattelu 5 4,64 4 3,91 

Itsensäjohtamistaidot (esim. organisointi, 

ajan- ja työtaakan hallinta) 

5 4,64 4 3,85 

Yleinen teknologiaosaaminen ja -ymmärrys 5 4,61 3 3,28 

Ongelmanratkaisukyky 5 4,60 4 3,91 

Analyyttinen päättelykyky 5 4,60 4 3,66 

Oma-aloitteisuus 5 4,54 4 4,06 

Erilaisten IT-järjestelmien osaaminen 5 4,53 3 3,01 

Päätöksentekokyky 5 4,53 4 3,63 

Taloushallinnon ja laskentatoimen ammat-

tialakohtaiset tiedot ja teoreettinen ymmär-

rys 

5 4,52 4 4,10 

Tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot 5 4,47 4 4,00 

Suulliset kommunikointi- ja vuorovaikutus-

taidot 

5 4,41 4 3,61 

Paineensietokyky 4 4,39 4 3,77 

Mukautuvuus- ja joustavuuskyky 4 4,36 4 3,75 

Neuvottelutaidot 4 4,35 3 3,05 

Kirjalliset viestintä- ja kommunikointitaidot 4 4,32 4 3,78 

Eri alojen tuntemus ja osaaminen, kokonai-

suuksien hahmottaminen 

4 4,31 3 3,08 

Looginen ja matemaattinen päättelykyky 4 4,31 4 3,71 

Datankäsittelytaidot 4 4,29 3 3,00 

Innovaatio-osaaminen ja innovatiivisuus 4 4,24 3 3,16 

Verkostoitumistaidot (verkostojen luominen 

ja niissä toimiminen) 

4 4,23 4 3,45 

Aktiivinen kuuntelutaito 4 4,23 3 3,44 

Asiakaspalvelutaidot 4 4,21 3 2,65 

Lainopillinen osaaminen 4 4,08 4 3,44 

Yleiset johtamistaidot 4 4,00 3 3,00 

Medialukutaito ja mediakriittisyys 4 3,94 3 3,10 

Vieraiden kielten osaaminen 4 3,88 3 3,39 

Robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvä osaami-

nen 

4 3,73 2 2,13 

Tunneäly 4 3,70 3 2,95 

Ohjelmointitaidot 3,5 3,47 2 2,28 

Tutkimusmetodologia- ja tilastotiedeosaa-

minen 

3 3,35 4 3,44 

 

Kysymyksen 14 vastausten jakaumista (liite 5) nähdään, että kaikissa kohdissa suurin osa 

vastaajista valitsi vastausvaihtoehdon 5 tai 4, joskin ohjelmointitaitoja koskevassa kohdassa 

arvot 3 ja 4 saivat saman verran vastauksia (noin 30,28 %). “En osaa sanoa” -vastauksia ei 

ollut montaa, enimmillään 3 vastausta tunneälyä koskevassa kohdassa. 
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Määriteltyjen osaamisten ja taitojen lisäksi kyselyssä kysyttiin avoimen vastausmahdollisuu-

den (kysymys 15) avulla, millaisen muun osaamisen vastaajat odottavat olevan keskeistä alan 

tulevaisuuden työelämässä. Avoimia vastauksia saatiin yhteensä 5. Avoimissa vastauksissa 

mainittiin perusteknologian tehokas käyttäminen (ajatellen nykyistä työelämässä olevaa suku-

polvea), yritysten toimialojen ja toimialoihin liittyvien toimintatapojen sekä relevanttien tekijöi-

den tuntemus, tiimityöskentelytaidot, liiketoiminnan näkeminen kokonaisuutena ja ylipäätään 

ymmärrys taloudellisten lukujen yhteydestä yritysten reaaliprosessiin, kyky sietää myös ru-

tiineja sekä jatkuva oppiminen. 

 

5.4. Koulutuksen ja osaamistarpeiden kohtaaminen 

 

Kyselyn viimeisessä osiossa oli kyse koulutuksesta, opinnoista sekä niiden vastaavuudesta 

koettuihin osaamistarpeisiin ja tulevaisuuden työelämään. Kysymyksessä 16 pyydettiin vas-

taajia määrittelemään asteikolla 1–5, kuinka kattavasti he kokevat oppivansa määriteltyjä tai-

toja nykyisissä opinnoissaan. Määritellyt taidot olivat samat kuin edellisen osion kysymyksessä 

14, jossa vastaajia pyydettiin määrittelemään, kuinka todennäköisesti he uskovat taitoja tarvit-

tavan tulevaisuuden työelämässä. Tulokset on koottu liitteen 5 sarakkeisiin otsikolla “Taitojen 

oppiminen, kattavuus opinnoissa” sekä taulukkoon 5. Näissäkin tunnuslukujen laskennasta jä-

tettiin “En osaa sanoa” -vastaukset pois. 

 

Tulosten perusteella keskimääräisesti kattavimmin vastaajat kokevat oppivansa taloushallin-

non ja laskentatoimen ammattialakohtaisia tietoja ja teoreettista ymmärrystä (keskiarvo 4,10), 

oma-aloitteisuutta (keskiarvo 4,06) ja tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja (keskiarvo 4,00). 

Nämä olivat samalla ainoat kohdat, joiden keskiarvo oli 4 tai enemmän. Sen sijaan keskimää-

räisesti vähiten kattavasti vastaajat kokevat oppivansa robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvää osaa-

mista (keskiarvo 2,13), ohjelmointitaitoja (keskiarvo 2,28), asiakaspalvelutaitoja (keskiarvo 

2,65) ja tunneälyä (keskiarvo 2,95). Nämä olivat samalla ainoat kohdat, joiden keskiarvo oli 

alle 3. Loppujen osaamisten tai taitojen osalta keskiarvot olivat arvojen 3 ja 4 välillä eli niitä 

koetaan opittavan keskimäärin ainakin melko kattavasti. 

 

Kysymyksen 16 vastausvaihtoehtojen jakaumaa tarkasteltaessa (liite 5) voidaan huomata, että 

useimmissa kohdissa suosituimpia vastausvaihtoehtoja olivat arvot 3 ja 4. Tämän suhteen 

määritellyistä osaamisista ja taidoista erottuivat ohjelmointitaidot (eniten arvon 1 vastauksia, 

noin 33,94 %), datankäsittelytaidot (saman verran sekä arvon 2 että 4 vastauksia, molempia 

noin 25,69 %), robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvä osaaminen (eniten arvon 1 vastauksia, noin 
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37,61 %) sekä itsensäjohtamistaidot (eniten arvon 5 vastauksia, noin 33,03 %). “En osaa sa-

noa” -vastausten osuudet olivat vähäisiä, 0–3 vastausta, lukuun ottamatta kohtaa “Tunneäly”, 

johon tuli 10 “En osaa sanoa” -vastausta (noin 9,17 % vastauksista). 

 

Seuraavaksi, kysymyksessä 17, vastaajia pyydettiin määrittelemään asteikolla 1–5, kuinka hy-

vin he kokevat määriteltyjen koulutustapojen valmistavan heitä tulevaisuuden työelämään (1 

= ei valmista juuri ollenkaan, 5 = valmistaa erittäin hyvin). Kysymyksessä oli mahdollisuus 

myös vastata vapaamuotoisesti “Muu, mikä?” -vaihtoehdon avulla. Tämän kysymyksen vas-

tausyhteenveto on liitteessä 6 ja tulosten tunnusluvut on koottu taulukkoon 6. “En osaa sanoa” 

-vastauksia ei otettu mukaan keskiarvon laskentaan. 

 

Taulukko 6. Koulutustapojen valmistavuus, vastausten tunnusluvut 

Kysymys 17 
“En osaa sanoa” -vastauksia ei ole huomioitu tun-

nuslukujen laskennassa 

17. Koulutustapojen valmistavuus tule-

vaisuuden työelämään (asteikko 1–5) 

Koulutustavat Mediaani Keskiarvo 

Työharjoittelut 5 4,57 

Harjoitustyöt / projektit oikeille yrityksille 5 4,40 

Opinnäytetyöt / lopputyöt oikeille yrityksille 4 4,23 

Työelämän edustajien vierailijaluennot 4 4,03 

Henkilökohtaiset oppimistehtävät 4 4,02 

Yleiset harjoitustyöt / projektit 4 3,85 

Yritysvierailut 4 3,79 

Ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät 4 3,68 

Luennot ja luentojen harjoitukset 4 3,55 

Yleiset opinnäytetyöt / lopputyöt 4 3,51 

Tapahtumat ja tilaisuudet (esim. messut) 3,5 3,46 

Vaihto-opiskelu 3,5 3,43 

Verkkokurssit, e-learning 3 3,41 

Oppimispelit ja virtuaaliset oppimisympäristöt 3,5 3,36 

 

Kysymyksen 17 vastauksista nähdään, että vastaajat kokevat työharjoittelujen valmistavan 

heitä tulevaisuuden työelämään keskimääräisesti parhaiten – vastausten keskiarvoksi tuli 4,57 

ja yli 85 % vastasi kokevansa, että työharjoittelut valmistavat työelämää varten hyvin tai erittäin 

hyvin (arvot 4 ja 5). Tälle koulutustavalle kertyi sekä lukumäärällisesti että prosentuaalisesti 

eniten arvon 5 vastauksia. Neljä muutakin vastauskohtaa saivat yli 4 keskiarvon: henkilökoh-

taiset oppimistehtävät (keskiarvo 4,02), työelämän edustajien vierailijaluennot (keskiarvo 

4,03), harjoitustyöt tai projektit oikeille yrityksille (keskiarvo 4,40) sekä opinnäytetyöt tai loppu-

työt oikeille yrityksille (keskiarvo 4,23). Näiden nähdään siis valmistavan opiskelijoita tulevai-

suuden työelämään hyvin. 
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Alimman keskiarvon 3,36 sai vastauskohta “Oppimispelit ja virtuaaliset oppimisympäristöt”. 

Koska oppimispelit ja virtuaaliset oppimisympäristöt vaativat uudehkoa teknologiaa, kaikki 

opiskelijat eivät välttämättä ole vielä kohdanneet näitä opinnoissaan – noin 12 % vastaajista 

vastasikin, ettei osaa sanoa. Kuitenkin tämänkin koulutustavan keskiarvo oli yli vastausas-

teikon puolivälin eli arvon 3. Loppujen vastauskohtien keskiarvot olivat siis yli 3,36 mutta alle 

4, eli ne arvioitiin melko hyvin työelämään valmistaviksi. 

 

Yleisesti vastausyhteenvedosta (liite 6) nähdään, että 4 oli monen koulutustavan kohdalla ylei-

sin vastaus, mikä kuvastaa sitä, että määriteltyjen koulutustapojen nähdään yleisesti valmis-

tavan opiskelijoita melko hyvin tulevaisuuden työelämän. Määritellyistä koulutustavoista työ-

elämän edustajien vierailijaluennot, työharjoittelut, harjoitustyöt tai projektit oikeille yrityksille, 

opinnäytetyöt tai lopputyöt oikeille yrityksille sekä yritysvierailut olivat kohtia, joissa 5 oli suosi-

tuin vastaus – tämä kuvastaa sitä, että oikean työelämän yhdistäminen opiskeluihin on monen 

mielestä tekijä, joka auttaa tulevaisuuden työelämään valmistautumista. Eniten “En osaa sa-

noa” -vastauksia kertyi vaihto-opiskelun kohdalle, mikä on ymmärrettävää, sillä läheskään kai-

killa opiskelijoilla vaihto-opiskelu ei kuulu opintoihin ja sen valmistavuutta on hankalaa arvioida 

kokematta. 

 

“Muu, mikä?” -vastauskohtaan tuli myös muutamia vastauksia. Näissä vastauksissa tulivat ilmi 

mahdollinen työskentely opintojen ohessa (arvo 5), etäopiskelu (arvo 5; eritelty kehittävän 

ajanhallintaa, oma-aloitteisuutta, neuvottelutaitoja, kommunikointia ja ammatillista osaamista), 

luottamustoimet opiskelujen aikana (arvo 4), tietotekniikkataidot osana opintoja (arvo 5) ja vi-

deoluennot (arvo 1). 

 

Toiseksi viimeisessä kysymyksessä (18) vastaajia pyydettiin määrittämään 0–10 asteikollisen 

liukukytkimen avulla, kuinka hyvin he kokevat opintojensa yleisesti valmistavan heitä talous-

hallinnon alan tulevaisuuden työelämään. Liukukytkimen arvon pystyi määrittämään arvojen 0 

ja 10 välillä aina 0,5 välein. Liukukytkimen arvo 0 tarkoitti, etteivät opinnot valmista vastaajaa 

ollenkaan tulevaisuuden työelämään, kun taas 10 tarkoitti, että opinnot valmistavat vastaajan 

täysin tulevaisuuden työelämään. Tuloksia havainnollistetaan kuviossa 10 ja tunnuslukuja tau-

lukossa 7. Vastauksia oli yhteensä 109 ja vastaukset vaihtelivat arvojen 2 ja 10 välillä (vaihte-

luväli). Liukukytkimen vastausten keskiarvo oli noin 7,13 ja mediaani 7,50. Keskimäärin vas-

taajien voidaan siis nähdä kokevan, että opinnot valmistavat heitä melko hyvin tulevaisuuden 

työelämään, sillä keskiarvo oli huomattavasti yli asteikon puolivälin (arvo 5). Noin 93 % vas-

taajista määritti liukukytkimelle arvon 5 tai enemmän. 
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Taulukko 7. Opintojen yleinen valmistavuus, muuttujan perustiedot 

Muuttuja Keskiarvo Keski- 
hajonta 

Varianssi Minimi Maksimi Mediaani N 

18_yleisvalmistavuus 7,1330 1,5117 2,2854 2,00 10,00 7,50 109 

 

 

Kuvio 10. Arviot opintojen valmistavuudesta työelämään 

 

Kyselyn viimeinen kysymys (19) oli avoin kysymys, jossa vastaajat saivat vapaamuotoisesti 

kertoa, miten koulutus voisi heidän mielestään vastata paremmin tulevaisuuden työelämään. 

Vapaamuotoisia vastauksia kertyi yhteensä 29. Vastauksissa korostuivat erityisesti nykyai-

kaisten käytännön ohjelmien ja sovellusten sekä työkalujen ja järjestelmien, kuten Excelin tai 

Netvisorin, käyttö sekä käytännönläheisempi ja konkreettisempi opetus todelliseen työelä-

mään liittyvien projektien tai työelämää vastaavien tehtävien avulla. Esimerkiksi joihinkin kurs-

seihin sisältyvät harjoitustunnit sekä konkreettinen tekeminen, johon on ujutettu mukaan teo-

riaa, esitettiin hyödyllisinä asioina. Esimerkkinä teknologisiin työkaluihin liittyvistä vastauksista 

yksi vastaaja totesi: ”Mielestäni olisi hyvä lisätä opintoihin esimerkiksi Excelin hyödyntämistä 

laskentatoimen alan työtehtävissä. Excel on tärkeä työkalu monilla työpaikoilla ja sen osaami-

sesta olisi hyötyä.” Esimerkkinä opetuksen konkreettisuuteen ja ohjelmistojen käyttöön liitty-

vistä vastauksista yksi opiskelija vastasi: ”Konkreettisemmat / enemmän työelämää vastaavat 

tehtävät luennoilla. Ohjelmistojen käyttöä lisättävä opetuksessa.” 

 

Toinen avoimissa vastauksissa painottunut osa-alue oli työelämälähtöisyys ja -yhteistyö. 

Useissa vastauksissa ilmeni tarve työharjoitteluille käytännön oppimisen tueksi ja verkostoitu-

miseksi, minkä lisäksi työelämävierailijat, yritysyhteistyö sekä tuki ja tieto työllistymismahdolli-

suuksista arvioitiin tarpeellisiksi ja toivottaviksi. Esimerkiksi eräs opiskelija kirjoitti: ”On tärkeää, 
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että koulutus takaa opiskelijalle riittävän ja ajankohtaisen teoreettisen osaamisen, mutta myös 

työharjoittelut ja erilaiset yritysyhteistyöt opiskelijoiden ja yritysten välillä ovat merkittävässä 

roolissa käytännön oppimisen tukena. Yhteistyön avulla opiskelijoiden toiminta on työelämä-

lähtöisempää ja yritykset puolestaan saavat opiskelijoilta arvokkaita näkökulmia tulevaisuuden 

työskentelyyn.” Lisäksi vastauksissa ilmeni toive työelämälähtöisyyden tukemisesta uraoh-

jauksen avulla. Koska kaikkia yritysten tarpeita ei ehkä voida oppia luennoilla tai koulutuksen 

kautta, opintojen ohella toteutettava työskentely ja sitä kautta saatu kokemus nähtiin myös 

tärkeänä – tätä koettiin voitavan mahdollistaa etäopiskelumahdollisuuksien avulla. 

 

Myös digitalisaatioon ja tietojenkäsittelyyn liittyviä vastauksia tuli useita. Vastaajat kertoivat 

kaipaavansa enemmän esimerkiksi tietojenkäsittelyä, ohjelmointia ja robotiikkaa sekä myös 

tilastollista tutkimusta osaksi opintoja. Lisäksi yksi vastaaja toivoi lisää painotusta digitalisaa-

tioon, analytiikkaan sekä Business Intelligence -maailmaan. Muutamissa vastauksissa arvioi-

tiin data-analytiikan olevan keskeisessä roolissa tulevaisuuden työelämää ajatellen. Yksi vas-

taaja kertoi varmistavansa omaa osaamistaan tulevaisuuteen ottamalla ylimääräiseksi sivuai-

neeksi tietotekniikan, joka tukee esimerkiksi robotiikan ja ohjelmoinnin ymmärrystä. 

 

Muutamat vastaajat kirjoittivat myös opetustavoista. Heidän mukaansa opetuksen tulisi olla 

enemmän olennaisten ja keskeisten työelämään liittyvien tehtävien ratkomista ja opettelua 

kuin laaja-alaista kaiken oppimista, minkä lisäksi kurssien läpäisy ei saisi olla kiinni ulkoa opet-

telusta ja pänttäämisestä vaan todellisesta ymmärryksestä. Painoarvoa tulisi heidän mu-

kaansa olla yleisesti tärkeissä kokonaisuuksissa eikä nippelitiedossa, jonka painoarvo saattaa 

nykyään olla turhan suurta. Lisäksi yhden vastaajan mukaan ryhmätöitä pitäisi vähentää ja 

korvata enemmän henkilökohtaisilla tehtävillä. 

 

Yhdessä vastauksessa ilmeni myös epävarmuus omasta osaamisesta pelkän koulutuksen pe-

rusteella, sillä työilmoituksissa vaaditaan syvää asiantuntijuutta sekä esimerkiksi tilinpäätös-

osaamista – vaikka teoriaa käydään luennoilla läpi, saattaa luentojen asioita olla hankala lin-

kittää käytäntöön. Lisäksi muutamissa vastauksissa ilmeni koulutuksen nykyinen tiedepainot-

teisuus sekä työelämän ja yliopiston välisen kuilun suuruus verrattuna esimerkiksi työelämän 

ja ammattikorkeakoulujen väliseen eroon, koulutuksen tarpeenmukainen muuntautuminen 

sekä tulevaisuuden kannalta tärkeitä aineita sisältävän räätälöidyn paketin luominen.  
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6. TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTA 

 

Sähköisen kyselylomakkeen avulla kerättiin siis aineisto, jonka avulla pyrittiin vastaamaan tut-

kimuskysymyksiin sekä yleistämään tuloksia myös perusjoukkoon. Edellisessä luvussa tarkas-

teltiin vastauksia ja niiden jakaumia yleisellä tasolla, kun taas tässä luvussa pohditaan vas-

tauksia tutkimuskysymyksiin tulosten syvällisemmän analysoinnin ja SAS Enterprise Guide -

ohjelmistolla toteutettujen tilastollisten testien perusteella. Kaikissa toteutetuissa tilastollisissa 

testeissä riskitasona oli 5 % eli 0,05. Tarkastelu on jaettu alalukuihin aihealueittain. Aihealueet 

ja niiden käsittelyjärjestys perustuvat kyselylomakkeen mukaisiin osa-alueisiin sekä tutkielman 

tutkimuskysymyksiin: tulevaisuuden työelämään liittyvät näkemykset (kyselylomakkeen sivu 3 

ja kaksi ensimmäistä alatutkimuskysymystä), työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvät 

näkemykset (kyselylomakkeen sivu 4 ja kolmas alatutkimuskysymys) ja koulutukseen liittyvät 

näkemykset (kyselylomakkeen sivu 5 ja kaksi viimeistä alatutkimuskysymystä). 

 

6.1. Tulevaisuuden työelämä opiskelijoiden näkökulmasta 

 

Ensimmäiset alatutkimuskysymykset liittyivät opiskelijoiden arvioihin tulevaisuuden työelämän 

erilaisuudesta ja odotuksiin siitä, minkälaista alan työelämä on tulevaisuudessa. Kuten luvun 

5.2. tulosten tarkastelussa todettiin kysymyksen 9 osalta, kyselyyn vastanneet opiskelijat pitä-

vät melko todennäköisenä sitä, että taloushallinnon ja laskentatoimen alan työelämä on tule-

vaisuudessa erilaista kuin nykyään. Puolet kysymykseen vastanneista määritti liukukytkimelle 

arvon 8,5 tai enemmän, kun asteikko oli 0–10 (0,5 välein). Tuloksen yleistämiseksi kysymyk-

sen 9 osalta teetettiin sekä jakaumatesti että keskiarvotesti sen testaamiseksi, noudattaako 

vastausten jakauma normaalijakaumaa populaatiossa ja onko niiden keskiarvo yleistettävissä 

populaatioon. Normaalijakaumatestin avulla pystytään hahmottamaan paremmin vastausja-

kaumaa, minkä lisäksi tieto mahdollisesta normaalijakauman noudattavuudesta tarvitaan tilas-

tollisten testien edellytysten arvioimiseksi. Lisäksi testattiin, vaikuttavatko muutamat taustate-

kijät näkemykseen tulevaisuuden työelämän erilaisuuden todennäköisyydestä. 

 

Jakaumatesti toteutettiin Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustestin avulla SAS EG -ohjel-

mistolla. Testissä testattiin, noudattaako vastausten jakauma normaalijakaumaa populaati-

ossa. Hypoteesina oli, että opiskelijoiden näkemys tulevaisuuden työelämän erilaisuuden to-

dennäköisyydestä noudattaa normaalijakaumaa. Testin olennaiset tulokset on kerätty liittee-

seen 7. Niistä nähdään ensinnäkin kysymyksen vastausten perustiedot: vastausten keskiarvo 

on noin 8,23, mediaani 8,25 ja moodi eli yleisin vastausarvo 8 – tosin testin huomiona on, että 
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vastauksilla on kaksi moodia (molemmilla 24 vastaajaa), joista pienempi näytetään. Vastaus-

ten jakaumasta kuviosta 9 nähdään, että vastausten toinen moodi yhteensä 24 vastauksella 

on arvo 10. Jakaumatestin osalta nähdään, että p-arvo on <0,010 eli alle määritellyn riskitason 

0,05. Täten hypoteesi hylätään ja voidaan todeta, että näkemykset tulevaisuuden työelämän 

erilaisuuden todennäköisyydestä eivät noudata normaalijakaumaa. Kuviosta 9 nähdään, että 

jakauma painottuu skaalan yläpään arvoihin ja että sillä on kaksi huippua, arvot 8 ja 10, joten 

jakaumatestin tulosta voidaan pitää loogisena. 

 

Lisäksi kysymyksen 9 vastauksille teetettiin keskiarvotesti, jossa testattiin, onko tulevaisuuden 

työelämän erilaisuuden todennäköisyyden näkemysten keskiarvo myös koko populaatiossa 

8,2. Hypoteesina testissä oli, että keskiarvo populaatiossa on 8,2. Keskiarvotestin olennaiset 

tulokset ovat myös liitteessä 7. Niistä nähdään, että keskiarvotestin p-arvo on 0,8336, joka 

ylittää määritellyn riskitason 0,05. Täten hypoteesi jää voimaan, ja voidaan todeta, että näke-

mysten keskiarvo populaatiossa on 8,2. Tämä antaa viitettä siitä, että tutkimusaineiston vas-

tausten eli näkemysten keskiarvoa voidaan yleistää populaatioon, eli opiskelijoiden arvion mu-

kaan alan tulevaisuuden työelämä on todennäköisesti erilaista kuin työelämä nykyään. 

 

Kysymyksen 9 näkemysten osalta testattiin vielä, vaikuttavatko taustatekijät ikä, sukupuoli, 

opiskelupaikka (korkeakoulu), tutkinto tai työkokemus siihen, kuinka todennäköisesti tulevai-

suuden työelämää pidetään erilaisena kuin työelämää nykyään. Sukupuolen, korkeakoulun ja 

tutkinnon osalta tehtiin Kruskal-Wallis -testit, sillä nämä taustatekijät nähtiin nominaaliasteikol-

lisina muuttujina. Sen sijaan työkokemus katsottiin ordinaaliasteikolliseksi muuttujaksi ja ikä 

suhdeasteikolliseksi muuttujaksi, joten niiden kohdalla käytettiin korrelaatiokertoimiin perustu-

via testejä. 

 

Taustatekijöiden vaikutukseen liittyvien testien tulokset on koottu taulukkoon 8. Sukupuoleen, 

korkeakouluun ja tutkintoon liittyvissä Kruskal-Wallis -testeissä nollahypoteesina oli, että su-

kupuolella, korkeakoululla tai tutkinnolla ei ole yhteyttä näkemykseen todennäköisyydestä, että 

tulevaisuuden työelämä on erilaista kuin nykyään. Tuloksista nähdään, että p-arvot (Pr > Chi-

Square) ovat yli määritellyn riskitason 0,05: Sukupuolen osalta p-arvo on 0,7843, korkeakoulun 

kohdalla 0,3903 ja tutkinnon kohdalla 0,3559. Täten nollahypoteesi jää kaikkien kohdalla voi-

maan, eli voidaan todeta, ettei sukupuolella, korkeakoululla tai tutkinnolla ole yhteyttä näke-

mykseen todennäköisyydestä, että tulevaisuuden työelämä on erilaista kuin nykyään. 

 

 

 



72 
 

Taulukko 8. Taustatekijöiden yhteydet näkemykseen työelämän erilaisuudesta 

Taustatekijä Testi Testisuure/ 

korrelaatiokerroin 

P-arvo Johtopäätös 

Sukupuoli Kruskal-Wallis 0,4860 0,7843 Ei yhteyttä 

Korkeakoulu Kruskal-Wallis 3,0089 0,3903 Ei yhteyttä 

Tutkinto Kruskal-Wallis 2,0660 0,3559 Ei yhteyttä 

Työkokemus Spearmanin korrelaatio-

kerroin 

0,1418 0,1432 Ei korrelaatiota 

Ikä Spearmanin korrelaatio-

kerroin 

0,2515 0,0087 Korrelaatiota on 

 

Työkokemuksen ja iän osalta tehtiin Spearmanin korrelaatiokertoimeen perustuvat testit, sillä 

tiedettiin jo, että kysymyksen 9 vastausjakauma ei ole normaalijakautunut – jos kaikki testat-

tavat muuttujat olisivat olleet normaalijakautuneita, olisi testattu Pearsonin korrelaatioker-

rointa. Tulokset Spearmanin korrelaatiotestistä ovat taulukossa 8. Testin nollahypoteesina oli, 

että työkokemuksen tai iän sekä näkemyksen tulevaisuuden työelämän erilaisuuden todennä-

köisyydestä välillä ei ole korrelaatiota. Työkokemuksen osalta muuttujien välisen korrelaation 

p-arvo 0,1432, kun taas iän kohdalla muuttujien välisen korrelaation p-arvo on 0,0087. Työko-

kemuksen kohdalla p-arvo on yli määritellyn riskitason 0,05, joten nollahypoteesi pysyy voi-

massa, mutta iän osalta p-arvo on alle määritellyn riskitason 0,05, joten nollahypoteesi hylä-

tään. Täten voidaan todeta iän korreloivan positiivisesti näkemyksen todennäköisyydestä, että 

tulevaisuuden työelämä on erilaista, kanssa. Tulos voidaan nähdä loogisena, sillä nuoremmat 

opiskelijat saattavat pitää digitaalisuutta ja uudenlaisia teknologioita jo normaaleina, nykyai-

kaisina asioina, kun taas vanhemmille opiskelijoille muutos tuntuu mahdollisesti suuremmalta. 

 

Muutosvoimien vaikutukset alan työelämään 

 

Kysymyksillä 10–11 pyrittiin selvittämään, miten eri muutosvoimien nähdään vaikuttavan alan 

tulevaisuuteen ja miten muutokseen asennoidutaan. Täten pyrittiin saamaan kuva siitä, millai-

nen käsitys opiskelijoilla on alan tulevaisuudesta ja miltä muutokset heistä tuntuvat. Kuten tu-

losten tarkastelusta luvussa 5.2. nähdään kysymyksen 10 osalta, opiskelijat odottavat digitaa-

lisuuteen ja teknologiaan liittyvien muutosvoimien (automatisointi, digitalisoituminen, tekoäly 

ja koneoppiminen, robotiikka ja pilviteknologia) muuttavan alan työnkuvaa määritellyistä muu-

tosvoimista eniten, ja suhtautuminen kyseisten muutosvoimien aiheuttamaan mahdolliseen 

muutokseen on keskimäärin positiivista. Sen sijaan esimerkiksi kehittyvien kyberriskien ja tie-

toturvahuolien nähdään muuttavan melko paljon alan työnkuvaa, mutta mahdolliseen muutok-

seen suhtaudutaan keskimäärin negatiivisesti, mikä on loogista, sillä riskeihin ja huoliin yleen-

säkin suhtaudutaan varauksella. 
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Muutosvoimiin liittyen testattiin, vaikuttavatko vastaajien taustatiedoista ikä tai työkokemus sii-

hen, kuinka paljon he odottavat muutosvoimien vaikuttavan alan tulevaisuuteen tai miten he 

asennoituvat mahdolliseen muutokseen. Näiden taustatekijöiden osalta ajateltiin, että yhteyttä 

odotuksiin tai asenteisiin muutosvoimia kohtaan voisi mahdollisesti olla. Testit toteutettiin 

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla ja testin tulokset ovat liitteessä 7. Testien nollahypo-

teesina oli, että muuttujien välillä ei ole korrelaatioita. Korrelaatiokertoimen p-arvon ollessa alle 

riskitason 0,05 nollahypoteesi hylätään ja muuttujien välillä voidaan todeta olevan korrelaa-

tiota. Tuloksista nähdään, että ikä ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi minkään muutosvoi-

man arvioidun vaikutuksen kanssa, mutta asenteista se korreloi muuttujan 10k_asenne_ika-

luokat (suurten ikäluokkien eläköityminen, p-arvo 0,0131) kanssa. Iän ja asennemuuttujan vä-

linen korrelaatiokerroin on positiivinen, mikä tarkoittaa, että iäkkäämmät vastaajat asennoitu-

vat suurten ikäluokkien eläköitymiseen positiivisemmin. Työkokemus sen sijaan ei korreloi 

merkittävästi minkään muutosvoiman arvioidun vaikutuksen eikä asenteen kanssa. 

 

Asenteiden tai näkemysten tutkimiseen sopiva menetelmä on myös faktorianalyysi, joka pe-

rustuu eri muuttujien korrelaatioihin (Valli 2015, 13). Tutkimuksessa päädyttiin hyödyntämään 

muutosvoimien vaikutusten osalta faktorianalyysiä, jotta saatuja tuloksia pystyttäisiin tiivistä-

mään ja jotta jatkotestejä pystyttäisiin toteuttamaan tehokkaammin. Faktorianalyysin edelly-

tysten tarkistamiseksi kysymyksen 10 ensimmäisen kohdan (kuinka paljon odotat seuraavien 

asioiden muuttavan taloushallinnon alan työnkuvaa?) vastauksista ajettiin SAS EG:n Summary 

statistics -toiminnolla muuttujien perustiedot ja laatikko-janakuviot mahdollisten outlier-havain-

tojen, eli havaintojen, jotka erottuvat muista vastauksista, löytämiseksi. Laatikko-janakuvioista 

nähtiin, että robotiikan, pilviteknologian, kehittyvien kyberriskien ja tietoturvahuolien sekä digi-

natiivien työelämään siirtymisen kysymysten osalta aineistossa oli havaittavissa yhdet outlier-

havainnot arvolla 1. Faktorianalyysin edellytysten takaamiseksi nämä havainnot suodatettiin 

faktorianalyysiä varten aineistosta. 

 

Varsinainen faktorianalyysi toteutettiin pääkomponenttianalyysi-menetelmällä, ominaisarvoeh-

dolla ”yli 1” ja orthogonal varimax -rotaatiolla. Faktorianalyysin tulokset on tiivistetty taulukkoon 

9. SAS analysoi faktorianalyysissä lopulta 80 havaintoa. Faktorianalyysin edellytysten osalta 

muuttujista tarkastettiin korrelaatiomatriisit, joista nähtiin, että muuttujien joukossa ei ollut sel-

laisia muuttujia, jotka eivät korreloisi merkittävästi (yli 0,3) minkään toisen muuttujan kanssa. 

Osittaiskorrelaatiot puolestaan todettiin pääosin melko vähäisiksi. Faktorianalyysin Kaiser’s 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) -kohdan overall MSA, joka viittaa korrelaatiomatriisin 

soveltuvuuteen faktorianalyysiin, oli tässä analyysissä noin 0,72, joten korrelaatiomatriisi vai-

kutti melko hyvin analyysiin sopivalta. Yksittäisten muuttujien MSA-arvot (osittaiskorrelaatiot 
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muiden kanssa) olivat hyvällä tasolla, alhaisimpana kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvän 

muuttujan MSA-arvo ~0,595, jota pidettiin myös tyydyttävänä. 

 

Faktorianalyysin tulosten perusteella aineistosta oli muodostettavissa kolme faktoria, joiden 

ominaisarvo oli yli 1. Nämä kolme faktoria selittivät yhteensä 61,95 % muuttujien vaihtelusta. 

Taulukossa 9 esitetään muuttujien rotatoidut lataukset eri faktoreille sen mukaan, millä fakto-

rilla niillä oli vahvin lataus. Taulukosta nähdään, että ensimmäiselle faktorille latautuivat robo-

tiikkaan, automatisointiin, tekoälyyn, digitalisaatioon ja pilviteknologiaan liittyvät muuttujat, kun 

taas seuraavalle latautuivat diginatiivien työelämään siirtymiseen, kansainväliseen liikkuvuu-

teen, kasvaviin kyberriskeihin ja tietosuojahuoliin sekä suurten ikäluokkien eläköitymiseen liit-

tyvät muuttujat. Kolmannelle faktorille latautuivat lakimuutoksiin ja globalisaatioon liittyvät 

muuttujat. Vastuullisuuden vaikutukseen liittyvä muuttuja ei latautunut merkittävästi (yli 0,5) 

millekään faktorille (korostettu taulukossa harmaalla). Taulukkoon 9 on lisäksi merkitty muut-

tujien kommunaliteetit, jotka viittaavat varianssiin eli osuuteen, jonka kustakin muuttujasta 

muodostetut faktorit selittävät (Valli 2015, 124). Kommunaliteettien osalta nähdään, että vas-

tuullisuuteen ja suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvät kommunaliteetit olivat alle 0,5 eli 

heikohkolla tasolla (taulukossa punaisella). Lisäksi taulukossa 9 näkyvät kunkin faktorin 

Cronbach alpha -arvot, jotka viittaavat faktorien reliabiliteettiin (Valli 2015, 125) ja jotka lasket-

tiin faktoreiden muuttujille toteutettujen korrelaatiotestien perusteella. 

 

Taulukko 9. Muutosvoimien faktorianalyysin kootut tulokset 

Muuttuja Faktori1 Faktori2 Faktori3 MSA Kommunaliteetti 

10c_vaikutus_robotiikka 0,881   0,750 0,7822 

10b_vaikutus_automat 0,857   0,723 0,7469 

10d_vaikutus_tekoaly 0,792   0,734 0,6659 

10a_vaikutus_digit 0,703   0,860 0,5762 

10e_vaikutus_pilviteknologia 0,536   0,707 0,5110 

10l_vaikutus_diginat  0,746  0,800 0,6600 

10i_vaikutus_liikkuvuus  0,711  0,595 0,6632 

10j_vaikutus_kyberturva  0,676  0,652 0,5689 

10k_vaikutus_ikaluokat  0,667  0,774 0,4800 

10g_vaikutus_laki   0,848 0,680 0,7392 

10f_vaikutus_global   0,634 0,631 0,6296 

10h_vaikutus_vastuullisuus (0,351) (0,347) (0,408) 0,898 0,4105 

Ominaisarvo 4,338 1,981 1,114   

Selitysosuus 0,362 0,165 0,093  Overall MSA: 

Cronbach alpha (raw) 0,852 0,725 0,671  ~ 0,72 

 

Faktorianalyysin perusteella päädyttiin lopulta muodostamaan vain yksi summamuuttuja fak-

torille 1 latautuneista muuttujista. Faktoreille 2 ja 3 latautuneista muuttujista ei ollut helposti 
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löydettävissä piilevää, yhdistävää ominaisuutta, joten niistä muodostettavien summamuuttu-

jien sisäiset validiteetit arvioitiin vaillinaisiksi (eivät mittaisi sisällöllisesti samaa ilmiötä), vaikka 

reliabiliteetit (Cronbach alpha) olisivatkin olleet hyvällä tasolla. Faktoreiden 2 ja 3 selitysosuu-

det olivat lisäksi suhteellisen alhaisia ja esimerkiksi suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvän 

muuttujan kommunaliteetti oli alhainen, joten niistä ei lopulta muodostettu uusia muuttujia. 

 

Faktorin 1 perusteella luotavan summamuuttujan reliabiliteetin huomattiin korrelaatiotestin pe-

rusteella paranevan arvosta 0,8318 arvoon 0,8520, jos pilviteknologiaan liittyvä muuttuja jäte-

tään pois, joten näin päätettiin tehdä. Taulukossa 9 on esitetty tämän muuttujan poisjättämisen 

jälkeinen Cronbach alpha -arvo. Täten faktorianalyysin perusteella alkuperäiseen aineistoon, 

jossa kaikki havainnot ovat mukana, muodostettiin uusi summamuuttuja, jossa yhdistyvät ro-

botiikkaan, toimintojen automatisointiin, tekoälyyn ja koneoppimiseen sekä työn digitalisoitu-

miseen liittyvät muuttujat (4 muuttujaa). Tunnusluvut uudesta summamuuttujasta Digit_tekno-

logia_vaikutus ovat taulukossa 10. Summamuuttuja kuvaa siis sitä, kuinka paljon digitalisaa-

tioon ja uusiin teknologioihin liittyvien muutosvoimien uskotaan muuttavan alan työnkuvaa. 

Muuttujan avulla saadaan yhdistettyä ja tiivistettyä työn kannalta olennaiseen osa-alueeseen, 

teknologiseen kehitykseen ja digitalisaatioon, liittyvää tietoa. 

 

Taulukko 10. Muutosvoimien uuden summamuuttujan tunnusluvut 

Analysoitava muuttuja: Digit_teknologia_vaikutus 
Summamuuttuja digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin liittyvien muuttujien vaikutuksesta 

tulevaisuuden työelämään 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi N Mediaani 

14,2095 2,0367 9,00 16,00 105 15,00 

 

Summamuuttujan mahdollinen vaihteluväli on 4–16, koska summamuuttujassa yhdistettyjen 

neljän muuttujan vaihteluvälit olivat 1–4. Uudesta summamuuttujasta nähdään, että digitali-

saatioon ja uusiin teknologioihin liittyvien muutosvoimien nähdään muuttavan työnkuvaa kes-

kimäärin paljon, sillä keskiarvo ja erityisesti mediaani ovat korkeita muuttujan vaihteluväliin 

nähden. Keskihajontakaan ei ole skaalaan nähden suuri. Summamuuttujaa käytettiin myö-

hemmissä tilastollisissa testeissä sen sisältämien yksittäisten muutosvoimien sijasta, sillä sen 

avulla tiivistettiin useiden muuttujien tietoja yhteen muuttujaan. 

 

Muutosvoimiin liittyen analysoitiin lisäksi, vaikuttavatko muutosvoimien uskotut vaikuttavuudet 

(kysymys 10) arvioon siitä, kuinka todennäköisesti työelämän uskotaan olevan erilaista tule-

vaisuudessa (kysymys 9). Tämä toteutettiin korrelaatioanalyysin avulla (Spearmanin korrelaa-

tiokerroin) käyttäen kysymyksen 10 osalta uutta digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin liitty-

vää summamuuttujaa sekä muuttujia, joita ei yhdistetty summamuuttujiksi. Tulokset on koottu 
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liitteeseen 7. Hypoteesina korrelaatioanalyysissä oli, ettei muuttujien välillä ole korrelaatioita, 

eli muutosvoimien uskotut vaikuttavuudet eivät vaikuta siihen, kuinka todennäköisesti työelä-

män uskotaan olevan erilaista tulevaisuudessa. Korrelaatioiden p-arvoista nähdään, että riski-

tason 0,05 alittavia korrelaatioita kysymykseen 9 liittyvän muuttujan kanssa on pilviteknologi-

aan, vastuullisuuteen, kasvaviin kyberriskeihin ja tietoturvahuoliin, suurten ikäluokkien ikään-

tymiseen, diginatiivien työelämään siirtymiseen liittyvillä muuttujilla sekä uudella, teknologi-

seen kehitykseen ja digitalisaatioon liittyvällä summamuuttujalla. Näiden osalta nollahypoteesi 

hylätään, eli näiden muutosvoimien uskotuilla vaikutuksilla voidaan nähdä olevan yhteyttä sii-

hen, kuinka todennäköisesti työelämän uskotaan olevan erilaista. Lisäksi korrelaatiokertoi-

mista nähdään, että näiden muuttujien väliset korrelaatiot ovat positiivisia: kun toisen arvo 

(muutosvoiman arvioitu vaikutuksen suuruus) kasvaa, toisenkin arvo (arvio todennäköisyy-

destä, että työelämä on erilaista) kasvaa. Sen sijaan globalisaation, laki- ja sääntelymuutosten 

ja kansainvälisen liikkuvuuden sekä todennäköisyyden, että työelämä on erilaista tulevaisuu-

dessa, väliset korrelaatiot eivät ole tilastollisesti merkittäviä, sillä niiden p-arvot ylittävät riski-

tason, joten nollahypoteesi pysyy voimassa. 

 

Tulevaisuuden työelämään liittyvät skenaariot 

 

Tulevaisuuden työelämään liittyivät myös kyselyn kysymykset 12 ja 13, joissa oli kyse erilai-

sista skenaarioista. Tulosten tarkastelussa (taulukko 4) nähtiin, että useita määriteltyjä ske-

naarioita pidetään melko tai hyvin todennäköisinä sekä toivottavina. Opiskelijoiden mukaan 

hyvin todennäköisiä ovat digitalisaatioon liittyvät skenaariot, joissa työelämässä hyödynnetään 

uudenlaisia järjestelmiä ja teknologisia sovelluksia, automaatiolla korvataan rutiinitehtäviä, ih-

miset toimivat järjestelmien kanssa yhteistyössä ja tieto on digitaalisessa muodossa. Lisäksi 

he pitävät todennäköisenä, että ihmisten työ muuttuu asiantuntijuuteen ja ammattitaitoon pai-

nottuvaksi, jolloin myös neuvonta- ja konsultointipalvelut korostuvat. Työn odotetaan todennä-

köisesti olevan paikasta riippumatonta sekä tiimityötä ja verkostoja korostavaa sekä eri alojen 

osaamista ja tuntemusta yhdistelevää ja korostavaa. Lisäksi teknologian odotetaan todennä-

köisesti luovan uusia työtehtäviä, mikä tarkoittaa, että alalla on tulevaisuudessa tehtäviä, joita 

ei vielä ole olemassa. Melko todennäköisenä pidetään myös kansainvälisyyden sekä itsenäi-

syyden korostumista ja jokseenkin todennäköisenä työpaikkojen vähentymistä automaation ja 

teknologian myötä sekä sitä, että ihmisten työ sisältää rutiinitehtäviä. 

 

Kaikista toivottavimpina opiskelijat pitävät uusien työtehtävien kehitystä ja syntymistä, rutii-

nitehtävien korvaamista automaatiolla, asiantuntijuuteen painottuvuutta sekä tiedon digitaali-

suutta ja työn paikkariippumattomuutta ja joustavuutta. Tämä viittaa siihen, että opiskelijat 
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myös toivovat työelämältä jonkin verran muutosta, koska uusia tehtäviä pidetään toivottavina 

ja rutiinitehtäviä toivotaan korvattavan. Toisaalta opiskelijat eivät toivo juurikaan töiden vähen-

tyvän mutta myöskään sisältävän rutiininomaisia tehtäviä. 

 

Skenaarioita analysoitiin luomalla uusia muuttujia, joissa laskettiin erot skenaarioiden uskotun 

todennäköisyyden ja toivottavuuden välillä. Uusista muuttujista ajettiin tunnusluvut SAS EG:n 

Summary statistics -toiminnolla. Muuttujat ja tunnusluvut ovat taulukossa 11. Muuttujat lasket-

tiin vähentämällä skenaarion toivottavuus sen uskotusta todennäköisyydestä (todennäköisyys 

- toivottavuus), joten muuttujan arvon ollessa positiivinen, skenaariota pidetään todennäköi-

sempänä kuin toivottavana, ja muuttujan ollessa negatiivinen, skenaariota pidetään toivotta-

vampana kuin todennäköisempänä. Keskiarvoltaan positiiviset muuttujat ja niiden keskiarvot 

on korostettu taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Skenaarioiden arvioitujen todennäköisyyksien ja toivottavuuksien eromuuttujat 

Muuttuja Keskiarvo Keskiha-
jonta 

Minimi Maksimi N Mediaani 

1213Ero_digitmuoto -0,2477 0,7596 -2,00 2,00 109 0,00 

1213Ero_uudetjarj 0,2264 0,7595 -2,00 2,00 106 0,00 

1213Ero_robothyod 0,2095 0,8050 -2,00 3,00 105 0,00 

1213Ero_tekohyod 0,1604 0,8744 -2,00 3,00 106 0,00 

1213Ero_rutiinikorv 0,1389 0,7545 -1,00 3,00 108 0,00 

1213Ero_tyotvahentyy 1,1028 1,4468 -3,00 4,00 107 1,00 

1213Ero_uudettyot -0,3889 0,8736 -3,00 2,00 108 0,00 

1213Ero_koneyhteistyo -0,0187 0,7889 -2,00 2,00 107 0,00 

1213Ero_rutiinityot 0,1963 1,1280 -4,00 3,00 107 0,00 

1213Ero_asiantunt 0,0459 0,6720 -2,00 2,00 109 0,00 

1213Ero_paikkariip -0,3704 0,7562 -3,00 1,00 108 0,00 

1213Ero_kansainval -0,1346 0,8367 -2,00 2,00 104 0,00 

1213Ero_erialat -0,1215 0,8546 -3,00 3,00 107 0,00 

1213Ero_tiimityo 0,0283 0,8447 -2,00 3,00 106 0,00 

1213Ero_itsenaisyys -0,2453 1,0124 -3,00 2,00 106 0,00 

1213Ero_neuvonta 0,3426 0,8107 -2,00 3,00 108 0,00 

1213Ero_tyoteiolemassa 0,0283 0,7863 -2,00 2,00 106 0,00 

 

Taulukon 11 tunnusluvuista nähdään, että keskiarvoltaan positiivisia skenaarioita on muutama 

enemmän kuin negatiivisia, eli useimpia skenaarioita pidetään todennäköisempinä kuin toivot-

tavina. Korkein keskiarvo (~1,103) ja ainoa nollasta poikkeava mediaani on muuttujalla 

1213Ero_tyotvahentyy, eli skenaariolla “Ihmisten työpaikat vähentyvät automaation ja tekno-

logian myötä”. Tästä voidaan päätellä, että kyseisen skenaarion arvioitu todennäköisyys eroaa 
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keskimääräisesti eniten sen toivottavuudesta. Tämä on loogista: opiskelijat tunnistavat tietty-

jen töiden vähenevän, mutta toisaalta toivovat, ettei niin kävisi, jotta heille riittäisi tulevaisuu-

dessa. Toiseksi korkein keskiarvo (~0,343) positiivisista arvoista on muuttujalla 1213Ero_neu-

vonta, joka viittaa skenaarioon “Alalla korostuvat neuvonta- ja konsultointipalvelut”. Muut posi-

tiivisen keskiarvon skenaariot, eli skenaariot, joita pidetään keskimäärin todennäköisempinä 

kuin toivottavina, liittyvät uudenlaisiin järjestelmiin, robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen, ru-

tiinitehtävien korvaamiseen mutta myös työn sisältämiin rutiininomaisiin tehtäviin, asiantunti-

juuspainotukseen, tiimityön ja verkostojen korostumiseen sekä siihen, että tulevaisuudessa on 

työtehtäviä, joita ei ole vielä olemassa. Esimerkiksi uudenlaisiin järjestelmiin ja robotiikkaan 

sekä tekoälyyn liittyvät tulokset viittaavat mahdollisesti joko siihen, että skenaarioita pidetään 

erityisen todennäköisinä tai siihen, että niitä kohtaan on vielä epäilyksiä, epävarmuutta tai epä-

tietoisuutta, jolloin niitä ei pidetä vielä yhtä toivottavina kuin todennäköisinä – epävarmuus on 

jopa odotettavaakin, kun on muutoksesta kyse. 

 

Negatiivisia keskiarvoja saaneista skenaarioista vahvimmat negatiiviset keskiarvot ovat muut-

tujilla 1213Ero_uudettyot (keskiarvo ~ -0,389) ja 1213Ero_paikkariip (keskiarvo ~ -0,370), jotka 

viittaavat skenaarioihin “Teknologinen kehitys luo uusia työtehtäviä” ja “Työ on paikasta riip-

pumatonta ja joustavaa”. Näiden lisäksi negatiivisia keskiarvoja saivat skenaariot, jotka liittyvät 

tiedon digitaaliseen muotoon, ihmisten ja koneiden yhteistyöhön, kansainvälisyyden korostu-

miseen, eri alojen osaamiseen sekä itsenäisyyden korostumiseen. Nämä skenaariot voidaan 

siis nähdä keskimäärin toivottavampina kuin todennäköisinä. Tämä viittaa siihen, että joko ky-

seisiä skenaarioita pidetään erityisen toivottavina, mutta niiden todennäköisyyttä kohtaan on 

vielä hieman epäilyksiä, tai että niiden todennäköisyyteen ei uskota täysin, vaikka ne olisivat 

sinällään toivottavia. 

 

Alan tulevaisuuteen liittyviä näkemyksiä ja odotuksia koskevat tutkimuskysymykset 

 

Kokonaisuudessaan alan työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden skenaarioihin liittyvien tulos-

ten avulla pystytään vastaamaan ainakin suuntaa-antavasti alatutkimuskysymyksiin “Odotta-

vatko opiskelijat tulevaisuuden työelämän olevan erilaista?” ja “Minkälaista alan tulevaisuuden 

työelämä opiskelijoiden näkemyksen mukaan on?”. Keskimäärin alan tulevaisuuden työelä-

män odotetaan olevan melko todennäköisesti erilaista verrattuna nykyiseen – opiskelijat ar-

vioivat erilaisuuden todennäköisyyden painottuvan asteikolla 0–10 melko korkeisiin arvoihin. 

Opiskelijan taustatiedoista ainakin iällä on positiivinen yhteys arvioon työelämän erilaisuuden 

todennäköisyydestä: mitä enemmän ikää, sitä todennäköisemmäksi tulevaisuuden työelämän 
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erilaisuus arvioidaan. Lisäksi ainakin näkemyksillä digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin liit-

tyvien muutosvoimien, pilviteknologian, vastuullisuuden lisääntymisen, kasvavien kyberriskien 

ja tietoturvahuolien, suurten ikäluokkien eläköitymisen, diginatiivien työelämään siirtymisen 

vaikutuksesta alaan on positiivinen yhteys arvioon tulevaisuuden työelämän erilaisuuden to-

dennäköisyydestä. 

 

Erityisesti digitalisaatioon, automatisointiin ja uusiin teknologisiin sovelluksiin liittyvien muutos-

voimien nähdään muuttavan taloushallinnon ja laskentatoimen alan työnkuvaa. Näihin muu-

tosvoimiin asennoidutaan myös keskimäärin positiivisesti. Opiskelijat odottavat myös esimer-

kiksi tietoturvaan ja kyberriskeihin liittyvien muutosvoimien vaikuttavan alan työelämään, mutta 

suhtautuvat muutokseen odotetustikin varauksella. Lisäksi opiskelijat näkevät tulevaisuuden 

työelämän olevan hyvin todennäköisesti uusia järjestelmiä ja työkaluja hyödyntävää, paikasta 

riippumatonta sekä asiantuntijuutta ja ammattitaitoa, myös eri aloilta, korostavaa. Automaation 

odotetaan myös hyvin todennäköisesti korvaavan rutiinitehtäviä ja ihmisten odotetaan toden-

näköisesti toimivan koneiden kanssa yhteistyössä. Myös tiimityön ja verkostojen odotetaan 

todennäköisesti korostuvan. Alalla nähdään hyvin todennäköisesti olevan tulevaisuudessa sel-

laisiakin työtehtäviä, joita ei ole vielä olemassa. 

 

Opiskelijoiden mielestä useat työelämään liittyvät muutosskenaariot ovat toivottavia. Esimer-

kiksi uusien työtehtävien syntyä, automaatiota ja tiedon digitaalisuutta sekä asiantuntijuuden 

korostumista ja työskentelyn joustavuutta pidetään toivottavina kehityssuuntina, kun taas vä-

hemmän toivottuja tulevaisuudenkuvia ovat työtehtävien vähentyminen tai rutiininomaisten 

tehtävien sisältyminen työnkuvaan. Erityisesti töiden vähentyminen nähdään todennäköisem-

pänä kuin toivottavana – todennäköisesti mahdollinen vähentyminen esimerkiksi automaation 

ja digitaalisuuden myötä tiedostetaan, mutta toivottavuuteen sisältynee huoli siitä, ettei töitä 

riitä tulevaisuudessa. Sen sijaan esimerkiksi uusien töiden syntyä sekä töiden paikkariippu-

mattomuutta pidetään keskimäärin hieman toivottavampina kuin todennäköisinä. 

 

6.2. Tarvittava osaaminen tulevaisuuden työelämässä 

 

Seuraava alatutkimuskysymys “Minkälaisten osaamistarpeiden nähdään olevan todennäköisiä 

tulevaisuudessa?” oli kuvaileva ja siihen pyrittiin vastaamaan analysoimalla opiskelijoiden kä-

sityksiä siitä, minkälaista osaamista alan tulevaisuuden työelämässä todennäköisesti vaadi-

taan. Tähän liittyen kyselylomakkeen 14. kysymyksessä kysyttiin, kuinka todennäköisesti opis-
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kelijat uskovan määriteltyjä osaamisia tai taitoja tarvittavan alalla tulevaisuudessa. Tässä ala-

luvussa odotuksia tulevaisuuden osaamistarpeista analysoidaan lähinnä tulosten tunnusluku-

jen ja viitekehykseen perustuvien odotusten, mutta myös faktorianalyysin perusteella. 

 

Kuten edellisen luvun vastausten tarkastelussa huomattiin, opiskelijat odottavat kaikkia mää-

riteltyjä osaamisalueita tai taitoja tarvittavan keskimäärin ainakin jokseenkin todennäköisesti 

tulevaisuuden työelämässä – määritellyistä osaamisalueista mikään yksittäinen ei erottautunut 

arvioidulla todennäköisyydellään kirkkaasti muista. Kysymykseen oli määritelty sellaisia osaa-

misia ja taitoja, jotka nousivat esille tulevaisuuden työelämään liittyvän teorian ja tarkasteltujen 

tutkimusten perusteella, joten odotuksena olikin, että niitä pidettäisiin edes jokseenkin toden-

näköisinä. Täten etenkään keskimääräisesti korkeita todennäköisyyden keskiarvoja ei pidetty 

yllättävinä. 

 

Alhaisimman keskiarvon ja mediaanin (keskiarvo 3,35; mediaani 3) saanut osaamisalue ”tut-

kimusmetodologia- ja tilastotiedeosaaminen” saattaa olla näkemyksiä jakava osaamisalue – 

opiskelijat, jotka eivät ajattele esimerkiksi tutkimustyyppistä uraa, eivät ehkä ajattele tätä osaa-

mista tarvittavan. Esimerkiksi tilastotiedeosaaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä myös mo-

nissa muissa laskentatoimen ja taloushallinnon työtehtävissä. 

 

Myös ohjelmointitaidot jäivät keskiarvoltaan ja mediaaniltaan (keskiarvo 3,47; mediaani 3,5) 

vähiten todennäköisimpien joukkoon, kun taas esimerkiksi yleinen teknologiaosaaminen ja eri-

laisten IT-järjestelmien osaaminen nousivat kuitenkin keskimäärin todennäköisimpien jouk-

koon. Ohjelmointitaidot saatetaan nähdä ikään kuin erityisosaamisalueena, joka keskittyisi 

mahdollisesti ohjelmointiin erikoistuneille spesialisteille, eikä niinkään yleisesti tarvittuna osaa-

misena. Sama koskee mahdollisesti myös robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvää osaamista, jonka 

todennäköisyys arvioitiin hieman yllättävästikin muihin määriteltyihin osaamisiin nähden kes-

kimäärin alhaiseksi – tosin on huomioitava, että myös tämä osaamisalue arvioitiin keskimäärin 

melko todennäköiseksi (keskiarvo 3,73). Robotiikka ja tekoäly nähdään alan tutkimuksissa kui-

tenkin merkittävinä teknologisina kehitysaskeleina alalla, joten vaikka niihin liittyvää osaamista 

eivät kaikki tarvitsisikaan, vaikuttavat ne luultavasti alan työelämään merkittävästi – kuten opis-

kelijatkin arvioivat kysymyksessä 10. 

 

Automaation yleistyessä voitaisiin myös odottaa, että esimerkiksi tunneäly ja asiakaspalvelu-

taidot nähtäisiin hyvin olennaisina ihmisten keskinäisen kommunikaation ja asioinnin kulmaki-

vinä monien toimintojen automatisoituessa. Keskiarvollisesti asiakaspalvelutaidot-kohta nousi 



81 
 

kyllä todennäköisen tasolle (4,21), mutta tunneäly jäi melko todennäköisen tasolle ja keskiar-

voltaan (3,70) kolmanneksi alhaisimmaksi määritellyistä taidoista. Taloushallinnon ja lasken-

tatoimen ala saatetaan osin nähdä edelleen esimerkiksi teknisenä laskentana ja suorittami-

sena, mutta kuten alan tutkimuksissa on todettu ja kuten opiskelijatkin ovat vastanneet kysy-

myksessä 12, tulevaisuudessa ihmisen työ on todennäköisesti asiantuntijuutta sekä neuvonta- 

ja konsultointipalveluja korostavaa, jolloin myös tunneäly saattaa olla ratkaiseva taito. 

 

Myös vieraiden kielten osaaminen jäi viiden alhaisimman keskiarvon saaneen kohdan jouk-

koon (keskiarvo 3,88; mediaani 4), vaikkakin keskimääräinen arvioitu todennäköisyys viittaa 

senkin kohdalla melko todennäköiseen tarvittavuuteen. Keskimääräinen arvioitu todennäköi-

syys on sinänsä looginen, sillä etenkin suuret yritykset toimivat yhä kansainvälisemmissä ym-

päristöissä, jolloin kielitaitoa tarvitaan useimmissa työtehtävissä sekä raportoinnissa. Toisaalta 

lähinnä Suomessa toimivien yritysten perustyötehtävissä ei välttämättä tarvita eri kieliä nor-

maalissa arjessa, mikä saattaa hieman laskea tämän osaamisen arvioitua keskimääräistä to-

dennäköisyyttä. 

 

Todennäköisimpinä pidetyissä osaamisalueissa korostuvat useat inhimillisiin kykyihin liittyvät 

osaamisalueet, kuten uudistumis- ja oppimiskyky, kriittinen ajattelu ja analyyttinen päättely-

kyky, itsensäjohtamiskyvyt, oma-aloitteisuus sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky. 

Näistä useat taidot voidaan tutkielman viitekehyksen perusteella nähdä ihmisten etuina tieto-

koneisiin nähden, koska ne vaativat esimerkiksi tilannetajua, oppimisesta kehittymistä, moni-

mutkaista ajattelua ja ongelmatilanteiden ratkomista. Tämä etu voi tehdä niistä hyvinkin tär-

keitä osaamisalueita tulevaisuudessa. Lisäksi uudistumis- ja oppimiskyvyn todennäköisyyden 

vahvuus viittaa siihen, että opiskelijat todella tunnistavat näköpiirissä muutoksia ja siten pitävät 

näitä kykyjä hyvin todennäköisesti tarvittavina. Odotetusti myös taloushallinnon ja laskentatoi-

men alakohtainen osaaminen ja ymmärrys nousi hyvin todennäköiseksi osaamisalueeksi – 

onhan kyse alan perusosaamisesta, joka on luultavasti useimpien työtehtävien perusta. 

 

Osaamisten arvioitujen todennäköisyyksien osalta toteutettiin myös faktorianalyysi tiedon tii-

vistämiseksi ja muuttujien yhdistämiseksi analyysejä varten. Faktorianalyysiä varten tarkastet-

tiin ensin, onko kaikilla määritellyillä osaamisilla tai taidoilla eli muuttujilla merkittäviä korre-

laatioita ainakin jonkin toisen muuttujan kanssa. Korrelaatioanalyysi teetettiin SAS EG -ohjel-

miston faktorianalyysin ohessa. Kaikilla muuttujilla havaittiin olevan merkittäviä (yli 0,35) kor-

relaatioita ainakin yhden toisen muuttujan kanssa. Lisäksi osittaiskorrelaatioiden nähtiin ole-

van pääosin pieniä, mikä on toinen faktorianalyysin edellytys. Muuttujista tarkastettiin myös 

SAS EG:n Summary statistics -toiminnon avulla laatikko-janakuvaajat: useissa muuttujissa oli 
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joitakin havaintoja, jotka olivat todennäköisen välin ulkopuolella. Koska useissa muuttujissa 

havaittiin näitä, mutta aineistosta ei löydetty sellaisia havaintorivejä, joissa olisi systemaatti-

sesti annettu pelkkiä poikkeuksellisia arvoja, nähtiin keskimääräisistä poikkeavat arvot vastaa-

jien vaihtelevina näkemyksinä ja kaikki havainnot pidettiin mukana faktorianalyysissä. 

 

Varsinaisen faktorianalyysin tulokset on koottu taulukkoon 12. Myös tämä faktorianalyysi to-

teutettiin pääkomponenttianalyysi-menetelmällä, ominaisarvoehdolla ”yli 1” ja orthogonal vari-

max -rotaatiolla. SAS analysoi faktorianalyysissä lopulta 101 havaintoa. Korrelaatiomatriisin 

soveltuvuudesta faktorianalyysiin kertova Overall MSA oli tässä analyysissä noin 0,81, joten 

korrelaatiomatriisi vaikutti hyvin analyysiin sopivalta. 

 

Taulukko 12. Osaamisten todennäköisyydet, faktorianalyysi 

 
 

Faktorit   

Muuttuja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MSA Kommu-
naliteetti 

14ac_todnak_uudoppimis 0,849         0,773 0,7932 

14z_todnak_ongelmanratk 0,755         0,874 0,6530 

14x_todnak_itsensajoht 0,727         0,800 0,6373 

14aa_todnak_paatos 0,702         0,889 0,7412 

14y_todnak_paine 0,596         0,861 0,6477 

14ae_todnak_omaaloit 0,587         0,884 0,6164 

14ab_todnak_mukaut 0,582         0,821 0,6285 

14ad_todnak_innovat 0,571         0,835 0,5242 

14r_todnak_suulliset  0,838        0,754 0,7774 

14p_todnak_aspa  0,772        0,819 0,6984 

14q_todnak_neuvottelu  0,734        0,857 0,7230 

14t_todnak_kuuntelu  0,638        0,890 0,7009 

14c_todnak_tutkimus   0,825       0,784 0,7755 

14g_todnak_ohjelmointi   0,738       0,743 0,7918 

14i_todnak_robtekoaly   0,704       0,795 0,6959 

14d_todnak_erialat (0,317) (0,300) (0,498) (0,318) (0,282) (-0,009) (-0,079) (-0,209) (0,125) 0,852 0,6848 

14l_todnak_logiikkamat (0,083) (0,023) (0,487) (0,136) (0,486) (-0,077) (-0,005) (0,331) (-0,038) 0,840 0,6169 

14v_todnak_media    0,767      0,792 0,7300 

14u_todnak_kielet    0,761      0,786 0,6538 

14w_todnak_johtaminen    0,657      0,859 0,7381 

14k_todnak_kriittinen     0,763     0,783 0,7020 

14j_todnak_analyyttinen     0,628     0,805 0,6583 

14n_todnak_tunnealy     0,565     0,819 0,5473 

14f_todnak_teknologia      0,830    0,652 0,7559 

14h_todnak_datankasittely      0,684    0,676 0,8384 

14e_todnak_itjarjestelmat      0,631    0,723 0,6164 

14o_todnak_verkosto       0,790   0,772 0,7893 

14m_todnak_tiimivuorovaik       0,726   0,738 0,6869 

14s_todnak_kirjalliset        0,592  0,863 0,7074 

14b_todnak_lainopillinen         0,888 0,664 0,8549 

14a_todnak_ammattitiedot (0,136) (0,073) (0,165) (0,086) (0,134) (-0,065) (-0,002) (0,565) (0,588) 0,743 0,7446 

Ominaisarvo 8,936 2,887 2,064 1,669 1,590 1,363 1,319 1,024 1,010  

Selitysosuus 0,288 0,093 0,067 0,054 0,051 0,044 0,043 0,033 0,033 Overall MSA: 

Cronbach alpha (raw) 0,881 0,826 N/A N/A N/A 0,719 0,669 N/A N/A 0,8105 
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Faktorianalyysin tuloksista nähdään, että muuttujakohtaiset keskinäisiä osittaiskorrelaatioita 

kuvaavat MSA-arvot olivat hyvällä tasolla, sillä alhaisinkin arvo (14f_todnak_teknologia, MSA 

~0,652) on melko hyvä. Kommunaliteetit, eli faktorien selittämät osuudet muuttujan vaihte-

lusta, olivat yleisesti hyvällä (yli 0,6) tasolla lukuun ottamatta tunneälyyn (kommunaliteetti 

~0,5473) ja innovaatio-osaamiseen (kommunaliteetti ~0,5242) liittyviä arvoja, jotka olivat tyy-

dyttävällä tasolla. 

 

Faktorianalyysin perusteella oli muodostettavissa 9 faktoria, joiden ominaisarvot olivat yli 1. 

Nämä faktorit selittivät yhteensä noin 70,52 % muuttujien vaihtelusta. Muuttujien rotatoidut la-

taukset eri faktoreille esitetään taulukossa 12 sen mukaan, mille faktorille kukin muuttuja la-

tautui suurimmalla latauksella. Optimaalista olisi, että kukin muuttuja saisi vahvan, yli 0,5 la-

tauksen vain yhdellä faktorilla. Jos muuttuja latautunut millekään faktorille yli 0,5 latauksella tai 

latautui useammalle kuin yhdelle faktorille yli 0,5 latauksella, sen kaikki arvot esitetään har-

maalla ja sulkujen sisällä taulukossa 12, eikä sitä sisällytetty mahdollisiin faktoreiden perus-

teella muodostettaviin summamuuttujiin. Esimerkiksi ammattikohtaisiin tietoihin liittyvä muut-

tuja (14a) latautui kahdelle faktorille yli 0,5 latauksella. 

 

Faktorianalyysin sekä faktoreiden sisällön validiteetin arvioinnin perusteella päädyttiin muo-

dostamaan neljä uutta summamuuttujaa faktoreille 1, 2, 6 ja 7 latautuneista muuttujista. Fak-

toreille 3, 4 ja 5 latautuneissa muuttujissa ei havaittu selkeää yhteistä, niin sanottua piilevää 

ominaisuutta tai tekijää, minkä vuoksi niiden perusteella muodostettavien summamuuttujien 

arvioitiin olevan sisällölliseltä validiteetiltaan kyseenalaisia. Sen sijaan faktoreille 8 ja 9 latautui 

vain yksi muuttuja per faktori, jos molemmille faktoreille yli 0,5 arvoltaan latautunutta muuttujaa 

14a ei huomioitu. Täten niiden perusteella muodostettavista summamuuttujista ei nähty olevan 

tiedon tiivistämisen osalta hyötyä. 

 

Faktoreiden, joiden perusteella uusia summamuuttujia muodostettiin, osalta laskettiin vielä re-

liabiliteetit SAS EG -ohjelmiston korrelaatioanalyysin avulla. Cronbach alpha -arvojen, jotka 

kuvaavat muuttujien reliabiliteettia, tarkastelussa faktorin 1 reliabiliteetin paranevan arvosta 

~0,879 arvoon ~0,881, jos innovaatio-osaamiseen liittyvä muuttuja (14ad) jätetään pois, ja fak-

torin 6 reliabiliteetin paranevan arvosta ~0,669 arvoon ~0,719, jos IT-järjestelmiin liittyvä muut-

tuja (14e) jätetään pois. Sen sijaan faktoreiden 2 ja 7 kohdalla minkään muuttujan poisjättämi-

nen ei olisi parantanut reliabiliteettia. Reliabiliteettien parantamiseksi faktoreiden 1 ja 6 muut-

tujia karsittiin – lopulliset reliabiliteetit ovat taulukossa 12 Cronbach alpha -arvoina. Muodos-

tettavista summamuuttujista reliabiliteettitarkastelun perusteella pois jätetyt muuttujat esite-

tään taulukossa harmaina, mutta kuitenkin tietyille faktoreille latautuneina arvioina. 
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Uusia summamuuttujia muodostettiin siis neljä. Koska faktorissa 1 yhdistyi inhimillisiä taitoja – 

uudistuminen ja oppiminen, ongelmanratkaisukyky, itsensäjohtaminen, päätöksenteko, pai-

neensieto, oma-aloitteisuus ja mukautuvuus – nimettiin siitä muodostettava summamuuttuja 

SUMMA_inhimillisettaidot. Sen sijaan faktorissa 2 yhdistyi ihmisten väliseen kommunikointiin 

ja interaktioon liittyviä taitoja – suulliset taidot, asiakaspalvelu, neuvottelukyvyt ja kuuntelutai-

dot – joten summamuuttuja nimettiin SUMMA_ihmistenvalisettaidot. Faktorissa 6 yhdistyivät 

teknologiaosaaminen ja datankäsittelytaidot, joten niistä muodostettava muuttuja nimettiin 

SUMMA_teknologiajadata, kun taas faktorissa 7 yhdistyivät verkosto-osaaminen ja tiimi- ja 

vuorovaikutustaidot, joten siitä muodostettava muuttuja nimettiin SUMMA_verkostotiimi. Uu-

sista muuttujista ajettiin SAS EG:n Summary statistics -toiminnolla perustiedot, jotka ovat tau-

lukossa 13. 

 

Taulukko 13. Osaamisten todennäköisyyksiin liittyvien summamuuttujien perustiedot 

Muuttuja Keskiarvo Keski- 

hajonta 

Minimi Maksimi N Mediaani 

SUMMA_inhimillisettaidot 31,7315 3,3169 20,00 35,00 108 33,00 

SUMMA_ihmistenvalisettaidot 12,7757 3,6064 5,00 20,00 107 12,00 

SUMMA_teknologiajadata 8,9083 1,2288 5,00 10,00 109 9,00 

SUMMA_verkostotiimi 8,7037 1,2095 4,00 10,00 108 9,00 

 

Summamuuttujien perustietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että eri summamuuttujissa yh-

distyy eri määrä alkuperäisiä muuttujia – ensimmäisessä 7, toisessa 4, kolmannessa ja nel-

jännessä vain 2. Koska kaikki alkuperäiset muuttujat saivat arvoja välillä 1–5, ensimmäisen 

muuttujan mahdollinen vaihteluväli on 7–35, toisen 4–20 ja kolmannen sekä neljännen 2–10. 

Mahdollisiin vaihteluväleihin nähden etenkin inhimillisiä taitoja, teknologia- ja dataosaamista 

sekä verkosto- ja tiimiosaamista kuvaavat summamuuttujat saavat korkeat, lähempänä mak-

simiarvoa kuin vaihteluvälin puoliväliä olevat keskiarvot sekä mediaanit, kun taas ihmistenvä-

lisiä taitoja kuvaavan summamuuttujan mediaani on mahdollisen vaihteluvälin puolivälissä (12) 

ja keskiarvo lähellä puoliväliä (12,78). Täten vaikuttaa siltä, että keskimäärin erityisesti inhimil-

lisiä taitoja, teknologia- ja dataosaamista sekä verkosto- ja tiimitaitoja pidetään hyvin todennä-

köisinä tulevaisuuden työelämässä tarvittavina taitoina. 

 

Uusille summamuuttujille tehtiin lisäksi jakaumatestit jatkoanalysoinnin tueksi Kolmogorov-

Smirnovin testeillä. Testien tulokset ovat liitteessä 7. Testien nollahypoteeseina oli, että sum-

mamuuttujien jakaumat noudattavat normaalijakaumaa. Tuloksista nähdään, että kaikkien uu-

sien summamuuttujien normaalijakaumatestien p-arvot ovat <0,010 eli alle määritellyn riskita-

son 0,05, joten nollahypoteesit hylätään ja voidaan todeta, että uusien summamuuttujien ja-

kaumat eivät noudata normaalijakaumaa. 
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Todennäköisten osaamistarpeiden lisäanalysoimiseksi tutkittiin, onko vastaajan iällä, työkoke-

muksella tai kysymyksen 9 vastauksella eli näkemyksellä siitä, kuinka todennäköisesti tulevai-

suuden työelämä on erilaista kuin nykyään, yhteyttä näkemykseen eri osaamisalueiden tarpei-

den todennäköisyyksistä. Näillä taustatekijöillä ja arvioilla ajateltiin voivan olla yhteyttä arvioi-

hin eri osaamisalueiden tarvittavuuksien todennäköisyyksistä. Analysoitavina osaamisina oli-

vat uudet summamuuttujat, joihin oli yhdistetty useampia osaamisia, sekä kysymyksen 14 lo-

put muuttujat, joita ei sisällytetty summamuuttujiin. Koska kaikki muuttujat olivat vähintään or-

dinaaliasteikollisia, mutta eivät normaalijakautuneita, testattiin yhteyksiä Spearmanin korrelaa-

tiokertoimien avulla. Korrelaatiotestin tulokset ovat liitteessä 7. 

 

Korrelaatiotestien nollahypoteeseina oli, että muuttujien välillä ei ole korrelaatioita. Tuloksista 

nähdään iän korreloivan tilastollisesti merkittävästi (p-arvo alle 0,05, jolloin nollahypoteesi hy-

lätään) ammattialakohtaisiin tietoihin (p-arvo 0,0115), eri alojen osaamiseen (p-arvo 0,0082), 

analyyttisiin taitoihin (p-arvo 0,0272), kriittiseen ajatteluun (p-arvo 0,0145) sekä tunneälyyn (p-

arvo 0,0150) liittyvien muuttujien kanssa – kaikkien näiden muuttujien ja iän korrelaatio on 

positiivinen, eli mitä vanhempi opiskelija on, sitä todennäköisemmin hän uskoo näitä taitoja 

tarvittavan tulevaisuuden työelämässä. Työkokemus sen sijaan korreloi merkittävästi vain in-

himillisten taitojen summamuuttujan (p-arvo 0,0271) kanssa – näiden välinen korrelaatio on 

positiivinen, eli mitä enemmän työkokemusta vastaajalla on, sitä todennäköisemmin hän kokee 

inhimillisiä taitoja tarvittavan tulevaisuuden työelämässä. Kysymyksen 9 vastaus eli näkemys 

tulevaisuuden työelämän erilaisuuden todennäköisyydestä sen sijaan korreloi tilastollisesti 

merkittävästi tutkimusosaamiseen (p-arvo 0,0230), ohjelmointiosaamiseen (p-arvo 0,0461), 

robotiikka- ja tekoälyosaamiseen (p-arvo 0,0037) sekä kriittiseen ajatteluun (p-arvo 0,0354) 

liittyvien muuttujien kanssa. Myös näiden väliset korrelaatiot ovat positiivisia, eli mitä todennä-

köisemmin vastaaja näkee tulevaisuuden työelämän olevan erilaista, sitä todennäköisemmin 

hän odottaa näitä taitoja tarvittavan, ja toisinpäin. 

 

Koska uusien summamuuttujien voidaan nähdä tiivistävän tutkimuksen kannalta olennaisiin 

osaamisalueisiin – inhimillisiin taitoihin, ihmistenvälisiin taitoihin ja verkosto-osaamiseen sekä 

teknologiaosaamiseen – liittyvää tietoa, summamuuttujien osalta analysoitiin lisäksi taustatie-

doista sukupuolen ja koulun yhteyttä arvioihin osaamistarpeiden todennäköisyyksistä. Koulun 

ja sukupuolen yhteyksiä summamuuttujiin analysoitiin Kruskal-Wallis -testien avulla, sillä taus-

tamuuttujat olivat nominaaliasteikollisia. Testien tulokset on koottu taulukkoon 14. 
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Taulukko 14. Sukupuolen ja korkeakoulun yhteydet osaamisten summamuuttujiin 

Muuttuja Sukupuoli Korkeakoulu 

(Testisuure Chi-Square) Testisuure 
P-arvo 

Johtopäätös Testisuure 
P-arvo 

Johtopäätös 

SUMMA_inhimillisettaidot 14,1607 
0,0008 

On yhteys 0,8328 
0,8416 

Ei yhteyttä 

SUMMA_ihmistenvalisettaidot 10,0103 
0,0067 

On yhteys 9,9860 
0,0187 

On yhteys 

SUMMA_teknologiajadata 3,6301 
0,1628 

Ei yhteyttä 1,8091 
0,6130 

Ei yhteyttä 

SUMMA_verkostotiimi 4,6908 
0,0958 

Ei yhteyttä 5,2202 
0,1564 

Ei yhteyttä 

 

Testien nollahypoteeseina oli, että taustamuuttujilla ei ole yhteyttä summamuuttujien kanssa 

eli että taustatietomuuttujien eri ryhmien välillä ei ole eroa arviossa summamuuttujiin yhdistet-

tyjen osaamisalueiden tarvittavuuden todennäköisyyksistä. Tuloksista (taulukko 14) nähdään, 

että sukupuolella on tilastollisesti yhteys (p-arvo alle 0,05 eli nollahypoteesi ”sukupuoliryhmien 

välillä ei ole eroa” hylätään) inhimillisten taitojen todennäköisyyden näkemykseen (p-arvo 

0,0008) sekä ihmistenvälisten taitojen todennäköisyyden näkemykseen (p-arvo 0,0067), mutta 

ei teknologia- ja dataosaamisen tai verkosto- ja tiimityöskentelytaitojen todennäköisyyksien 

näkemyksiin. Muuttujien, joiden välillä todettiin olevan tilastollisesti merkittävä yhteys, osalta 

tulkittiin lisäksi SAS-tulosteiden tulostaulukoita ryhmien eron suunnan analysoimiseksi. Nämä 

taulukot (Kruskal-Wallis -testien lisätiedot) ovat liitteessä 7. Tulostaulukoista nähdään, että 

sekä inhimillisten taitojen että ihmistenvälisten taitojen osalta naisten näkemykset todennäköi-

syydestä ovat korkeampia kuin miesten tai muiden, sillä kyseinen luokka on saanut keskimää-

rin korkeampia arvoja (mean score) kuin muut. Korkeakouluun liittyvien testien osalta tulok-

sista (taulukko 14) nähdään, että sillä on tilastollisesti yhteys (p-arvo alle 0,05 eli nollahypo-

teesi hylätään) summamuuttujista vain ihmistenvälisten taitojen todennäköisyyden näkemyk-

seen (p-arvo 0,0187). Tulostaulukon (liite 7, Kruskal-Wallis -testien lisätiedot) mukaan LAB-

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden näkemykset näiden taitojen todennäköisyydestä ovat kes-

kimäärin korkeampia kuin muiden korkeakoulujen opiskelijoiden. 

 

Alatutkimuskysymyksen “Minkälaisten osaamistarpeiden nähdään olevan todennäköisiä tule-

vaisuudessa?” osalta analyysien ja testien perusteella voidaan siis sanoa, että opiskelijat pitä-

vät kaikkia määriteltyjä osaamisalueita ainakin jokseenkin todennäköisesti tarvittavina tulevai-

suuden työelämässä. Tämä on linjassa tutkimuksen viitekehyksen kanssa, sillä määritellyt 

osaamiset ja taidot oli johdettu viitekehyksen mukaisista todennäköisesti tulevaisuuden työ-

elämässä tarvittavista taidoista. 
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Opiskelijoiden todennäköisimmin tarvittavina pitämiä osaamisalueita ovat useat inhimillisiin ky-

kyihin liittyvät taidot, esimerkiksi uudistumis- ja oppimiskyvyt sekä ongelmanratkaisu- ja pää-

töksentekotaidot, jotka ovat ainakin toistaiseksi ihmisten vahvuuksia tietokoneisiin ja -järjestel-

miin verrattuna. Myös ammattialakohtaista osaamista ja ymmärrystä eli monien alan työtehtä-

vien perustaa pidetään odotetusti hyvin todennäköisenä osaamisalueena. Lisäksi verkosto- ja 

tiimityöskentelytaitoihin liittyvää osaamista ja kykyjä odotetaan hyvin todennäköisesti tarvitta-

van. 

 

Teknologista erityisosaamista, kuten ohjelmointitaitoja tai robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvää 

osaamista, pidetään jokseenkin tai melko todennäköisesti tarvittavana. Tämän tyyppistä eri-

koisosaamista ei ehkä nähdä tarvittavan kaikilta työntekijöiltä vaan mahdollisesti enemmänkin 

niihin erikoistuneilta spesialisteilta, kun taas yleistä teknologia- ja dataosaamista odotetaan 

tarvittavan hyvinkin todennäköisesti. Myöskään esimerkiksi tilastotiede- ja tutkimusmetodolo-

giaosaamista tai tunneälyä ei nähdä tarvittavan erityisen todennäköisesti vaan keskimäärin 

vain jokseenkin todennäköisesti. 

 

Taustatekijöillä saattaa olla vaikutuksia opiskelijoiden arvioihin osaamistarpeiden todennäköi-

syyksistä. Tutkimustulosten mukaan opiskelijan iällä on positiivinen yhteys siihen, kuinka to-

dennäköisenä hän pitää ammattialakohtaisten tietojen, eri alojen osaamisen, analyyttisten tai-

tojen, kriittisen ajattelun sekä tunneälyn tarvittavuutta tulevaisuuden työelämässä. Mitä enem-

män opiskelijalla on ikää, sitä todennäköisemmin hän odottaa näitä tarvittavan. Opiskelijan 

työkokemuksella sen sijaan on positiivinen yhteys siihen, kuinka todennäköisesti hän odottaa 

erilaisia inhimillisiä taitoja tarvittavan – mitä enemmän hänellä on työkokemusta, sitä todennä-

köisemmin hän odottaa näitä taitoja tarvittavan. Korrelaatio voi perustua työkokemuksen 

myötä kartoitettuun kokemukseen siitä, että näitä taitoja tarvitaan jo nyt työelämässä. Lisäksi 

arviolla tulevaisuuden työelämän erilaisuuden todennäköisyydestä on positiivinen yhteys tut-

kimusmetodologiaosaamisen, kriittisen ajattelun, ohjelmointiosaamisen sekä robotiikka- ja te-

koälyosaamisen tarvittavuuden todennäköisyyden arvioon. 

 

Tulosten perusteella myös sukupuolella on yhteys ainakin opiskelijan arvioon inhimillisten tai-

tojen ja ihmistenvälisten taitojen todennäköisyydestä – naisopiskelijat pitävät näitä keskimää-

rin todennäköisemmin tarvittavina. Lisäksi opiskelijan oppilaitoksella vaikuttaa olevan yhteys 

käsitykseen ihmistenvälisten taitojen tarvittavuudesta: tässä tutkimuksessa LAB-ammattikor-

keakoulun opiskelijoiden arviot olivat keskimäärin muita kouluja korkeampia. 
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6.3. Koulutuksen ja koulutustapojen vastaaminen koettuihin työelämän tarpeisiin 

 

Opintojen ja koulutuksen työelämään valmistavuuteen liittyivät alatutkimuskysymykset ”Kuinka 

hyvin opinnot vastaavat koettuja työelämän osaamistarpeita?” ja ”Minkälaista koulutusta opis-

kelijat pitävät hyvin työelämään valmistavana?”, joihin pyrittiin vastaamaan kyselylomakkeen 

viimeisen vaiheen kysymysten avulla. Tässä alaluvussa analysoidaan koulutukseen liittyviä 

kysymyksiä osin edellisessä luvussa esitettyjen tunnuslukujen ja osin uusien muuttujien sekä 

tilastollisten testien perusteella. 

 

Osaamisalueiden ja taitojen oppimisen kattavuus opinnoissa 

 

Luvun 5.4. vastausten tarkastelussa huomattiin, että opiskelijat arvioivat erilaisten osaamis-

alueiden oppimisen kattavuuden opinnoissaan keskimäärin ei erityisen kattavasta kattavaan 

(keskiarvot välillä 2,13–4,10, asteikko 1–5) riippuen osaamisalueesta. Määritellyt osaamisalu-

eet oli määritelty kyselylomakkeeseen teoria- ja tutkimuskatsauksen perusteella, joten niiden 

osalta oletuksena oli, että niitä tarvitaan tulevaisuudessa ainakin jonkin verran. Tämän vuoksi 

odotusarvollisesti olisi hyvä, että opiskelijat kokisivat myös oppivansa näitä osaamisalueita ai-

nakin jokseenkin kattavasti opinnoissaan. Vastauksista päätellen tämä sinänsä toteutuukin, 

sillä suurinta osaa määritellyistä osaamisista opiskelijat arvioivat keskimäärin oppivansa jok-

seenkin kattavasti tai kattavasti (keskiarvo 3–4). 

 

Ei ole sinänsä yllättävää, että ammattialakohtaisia tietoja ja teoreettista ymmärrystä, oma-aloit-

teisuutta ja tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja arvioidaan opittavan keskimäärin katta-

vasti, sillä yleisesti eri koulutusten opetussuunnitelmat kattavat koulutusalojen ammattialakoh-

taisia tietoja ja yleensä korkeakouluopiskelu on melko itsenäistä, joskin harjoitukset ovat toisi-

naan ryhmissä toteutettavia. Sen sijaan esimerkiksi asiakaspalvelutaitoja, tunneälyä ja käytän-

nön johtamis- tai neuvottelutaitoja voi olla haastavaa opettaa koulutuksen avulla, minkä vuoksi 

on loogista, että näiden osaamisalueiden keskiarvot jäivät melko alhaisiksi oppimisen katta-

vuuden osalta. Oppimisen kattavuuden osalta keskiarvoltaan alhaisimmaksi määritellyistä 

osaamisalueista jäi robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvä osaaminen. Robotiikka ja tekoäly ovat 

toistaiseksi melko uusia teknologisia kehitysaskelia, eikä niitä ole todennäköisesti vielä sisäl-

lytetty juurikaan ainakaan taloushallinnon alan koulutukseen, joten ei ehkä edes voida olettaa, 

että niihin liittyviä taitoja opittaisiin vielä kovin kattavasti opinnoissa. 

 

Teknologisen kehityksen kannalta huomionarvoista on, että opiskelijat arvioivat erilaisiin IT-

järjestelmiin, datankäsittelyyn sekä ohjelmointiin liittyvien taitojen oppimisen kattavuuden vain 
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jokseenkin kattavan tasolle: IT-järjestelmien ja datankäsittelyn osalta keskiarvot ja mediaanit 

olivat noin 3 tienoilla, kun taas ohjelmointitaitojen kohta jäi mediaaniltaan 2 tasolle ja keskiar-

voltaan 2,28 tasolle, kun asteikko oli 1–5. Ohjelmoinnin opetus keskittynee mahdollisesti 

enemmän IT-alalle kuin taloushallinnon ja laskentatoimen alalle, mutta yleistä IT- ja datankä-

sittelykoulutusta sisältyy nykypäivänä lähes kaikkien alojen koulutukseen ainakin jonkin ver-

ran. Ehkä hieman yllättävästikin näiden osaamisten kohdalla oppimisen kattavuus arvioitiin 

vain asteikon puolivälin tienoille. Koska teknologiakehitys on nopeaa ja edistykset todennäköi-

sesti vaikuttavat myös taloushallinnon alaan, voisi näiden taitojen oppimisen ja opetuksen kat-

tavuudessa olla kehittämisen varaa. 

 

Eri osaamisalueiden oppimisen kattavuutta analysoitiin myös laskemalla erot sen välillä, 

kuinka todennäköisesti kutakin osaamista uskotaan tarvittavan tulevaisuuden työelämässä ja 

kuinka kattavasti kutakin osaamista koetaan opittavan opinnoissa. Ero ajateltiin ikään kuin op-

pimiskuiluna – jos eroa on, näkemys osaamisen todennäköisestä tarvittavuudesta ja näkemys 

osaamisen oppimisen kattavuudesta eivät täsmää. Eromuuttujat laskettiin SAS EG -ohjelmis-

ton avulla vähentämällä osaamisen tarvittavuuden arvioidusta todennäköisyydestä (kysymys 

14) arvio osaamisen oppimisen kattavuudesta (kysymys 16). Täten eromuuttujan ollessa po-

sitiivinen osaamisen tarvittavuuden todennäköisyyttä pidetään suurempana kuin osaamisen 

oppimisen kattavuutta – tällöin kyseessä on oppimiskuilu, eli osaamista ei koeta opittavan tar-

peeksi kattavasti siihen nähden, kuinka todennäköisesti osaamista koetaan tarvittavan tulevai-

suudessa. Eromuuttujan ollessa negatiivinen osaamista koetaan opittavan kattavammin, kuin 

kuinka todennäköisenä sen tarvittavuutta pidetään. Oppimiskuilun käsitteen yhteydessä tulee 

huomioida, että kyselyssä ei mitattu sitä, kuinka paljon eri osaamisia arvioidaan tarvittavan, 

vaan kuinka todennäköisesti niitä arvioidaan tarvittavan, tai sitä, kuinka paljon osaamisia to-

dellisuudessa opetetaan opinnoissa, vaan kuinka kattavasti opiskelijat kokevat oppivansa 

niitä. Uusista, osaamisten todennäköisyyksien ja oppimisen kattavuuksien eroa mittaavista 

muuttujista muodostettiin SAS EG:n avulla perustiedot, jotka ovat taulukossa 15. Analysoita-

vien havaintojen määrä N vaihteli sen mukaan, oliko kyseisen osaamisen kohdalla kysymyk-

sessä 14 tai 16 “En osaa sanoa” -vastauksia, jotka oli koodattu aineistoon puuttuviksi havain-

noiksi. 

  

Taulukosta 15 nähdään, että lähes kaikkien eroa kuvaavien muuttujien keskiarvot ovat positii-

visia, mikä tarkoittaa sitä, että lähes kaikkien osaamisten tarvittavuuden todennäköisyyttä pi-

detään suurempana kuin sitä, kuinka kattavasti kyseisiä osaamisia arvioidaan opittavan opin-

noissa. Erot ovat kuitenkin keskimäärin pienehköjä, enintään keskiarvoltaan noin 1,59. Tulok-
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set antavat kuitenkin viitettä siitä, että opinnoista ei ehkä koeta saatavan aivan tarpeeksi sel-

laista osaamista, jota koetaan todennäköisesti tarvittavan tulevaisuudessa. Ainoa hyvin lievästi 

negatiivinen keskiarvo (korostettu taulukossa 15 punaisella) liittyy tutkimusmetodologia- ja ti-

lastotiedeosaamiseen – keskimäärin näitä taitoja koetaan opittavan hieman kattavammin kuin 

kuinka todennäköisesti niitä uskotaan tarvittavan tulevaisuuden työelämässä. Kuitenkaan 

edes tämän osaamisen kohdalla mediaani ei ole negatiivinen: kaikkien osaamisten kohdalla 

eroa mittaavien muuttujien mediaanit ovat välillä 0–2. Tutkimusmetodologia- ja tilastotie-

deosaamisen arvioitu tarvittavuuden todennäköisyys ja arvioitu oppimisen kattavuus ovat siis 

keskimäärin hyvin lähellä toisiaan, sillä eromuuttujan keskiavo on noin -0,10. 

 

Taulukko 15. Kysymysten 14 ja 16 välisiä eroja kuvaavat muuttujat 

Muuttuja Keskiarvo Keski- 

hajonta 

Minimi Maksimi N Mediaani 

Ero_14-16a_ammattitiedot 0,422 1,003 -3 4 109 0 

Ero_14-16b_lainopillinen 0,648 1,155 -2 4 108 1 

Ero_14-16c_tutkimus -0,102 1,360 -4 4 108 0 

Ero_14-16d_erialat 1,187 1,125 -2 4 107 1 

Ero_14-16e_itjarjestelmat 1,523 1,183 -1 4 109 2 

Ero_14-16f_teknologia 1,339 1,156 -1 4 109 1 

Ero_14-16g_ohjelmointi 1,194 1,286 -3 4 108 1 

Ero_14-16h_datankasittely 1,294 1,286 -2 4 109 1 

Ero_14-16i_robtekoaly 1,593 1,215 -1 4 108 1 

Ero_14-16j_analyyttinen 0,944 1,092 -2 4 108 1 

Ero_14-16k_kriittinen 0,731 0,913 -1 3 108 1 

Ero_14-16l_logiikkamat 0,606 1,106 -2 4 109 1 

Ero_14-16m_tiimivuorovaik 0,472 0,922 -2 3 108 0 

Ero_14-16n_tunnealy 0,717 1,2131 -2 4 99 1 

Ero_14-16o_verkosto 0,766 1,042 -1 4 107 1 

Ero_14-16p_aspa 1,579 1,213 -1 4 107 2 

Ero_14-16q_neuvottelu 1,303 1,236 -2 4 109 1 

Ero_14-16r_suulliset 0,798 1,120 -3 3 109 1 

Ero_14-16s_kirjalliset 0,537 1,027 -2 3 108 0 

Ero_14-16t_kuuntelu 0,789 1,089 -2 4 109 1 

Ero_14-16u_kielet 0,481 1,180 -2 4 108 0 

Ero_14-16v_media 0,849 1,186 -2 4 106 1 

Ero_14-16w_johtaminen 1,019 1,009 -1 3 107 1 

Ero_14-16x_itsensajoht 0,789 1,090 -1 4 109 1 

Ero_14-16y_paine 0,620 1,011 -2 3 108 1 

Ero_14-16z_ongelmanratk 0,688 0,959 -1 4 109 1 

Ero_14-16aa_paatos 0,899 0,981 -1 4 109 1 

Ero_14-16ab_mukaut 0,611 0,975 -2 3 108 0 

Ero_14-16ac_uudoppimis 0,817 0,862 -1 3 109 1 

Ero_14-16ad_innovat 1,048 1,078 -1 4 105 1 

Ero_14-16ae_omaaloit 0,481 0,891 -1 3 108 0 
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Eromuuttujista vahvimmat positiiviset, arvoltaan yli 1,5 keskiarvot (korostettu taulukossa 15 

sinisellä) saivat IT-järjestelmiin (keskiarvo ~1,52, mediaani 2), robotiikkaan ja tekoälyyn (kes-

kiarvo ~1,59, mediaani 1) sekä asiakaspalveluun (keskiarvo ~1,58, mediaani 2) liittyvät ero-

muuttujat. Näiden joukossa ovat myös ainoat mediaaniltaan arvon 2 saaneet eromuuttujat. 

Näistä robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvä osaaminen nousi esille sekä kysymyksen 14 että ky-

symyksen 16 vastausten tarkastelussa, sillä se oli keskiarvoltaan alhaisimpien joukossa sekä 

tarvittavuuden todennäköisyyden että oppimisen kattavuuden tarkastelussa. Sen osalta arvi-

oidun tarvittavuuden todennäköisyyden keskiarvo oli kuitenkin 3,73, kun taas oppimisen kat-

tavuuden keskiarvo oli vain 2,13. Täten vaikuttaa siltä, että robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvää 

osaamista koetaan kyllä jokseenkin tai melko todennäköisesti tarvittavan tulevaisuuden työ-

elämässä, mutta sitä ei koeta opittavan erityisen kattavasti. Sen sijaan IT-järjestelmien osaa-

misen ja asiakaspalvelutaitojen muuttujien kohdalla keskimääräiset arvioidut tarvittavuuden 

todennäköisyydet olivat melko korkeita (erilaiset IT-järjestelmät 4,53; asiakaspalvelutaidot 

4,21), mutta niiden oppiminen arvioitiin keskimäärin vain jokseenkin kattavaksi (erilaiset IT-

järjestelmät 3,01; asiakaspalvelutaidot 2,65). Näitä siis koetaan tarvittavan todennäköisesti tai 

hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa, mutta opittavan vain jokseenkin kattavasti opinnoissa. 

 

Eromuuttujista keskiarvoltaan lähimpänä nollaa (keskiarvo alle 0,5; korostettu taulukossa 15 

oranssilla) ovat ammattialakohtaisiin tietoihin, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoihin, vie-

raiden kielten osaamiseen sekä oma-aloitteisuuteen liittyvät eromuuttujat. Näiden kohdalla siis 

arvioitu tarvittavuus sekä oppimisen kattavuus on arvioitu keskimäärin lähimmäksi toisiaan eli 

keskimäärin näitä osaamisia koetaan opittavan jokseenkin riittävästi siihen nähden, kuinka to-

dennäköisesti niitä uskotaan tarvittavan. Kyseisten eromuuttujien mediaanit ovat myös 0. 

 

Muodostetuista osaamisten tarvittavuuden todennäköisyyden ja oppimisen kattavuuden eroa 

kuvaavista muuttujista muodostettiin vielä keskiarvomuuttuja, jonka avulla laskettiin arvioidun 

oppimiskuilun kokonaiskeskiarvo. Tällä pyrittiin kuvaamaan sitä, kuinka suurena opiskelijat 

keskimäärin näkevät eron osaamisten tarvittavuuden todennäköisyyden ja oppimisen katta-

vuuden välillä. Tämä keskiarvomuuttuja nimettiin KESKIARVO_oppimiskuilu ja muodostettiin 

laskemalla SAS EG:n avulla keskiarvo kaikista kysymysten 14 ja 16 eromuuttujista. Perustie-

dot uudesta keskiarvomuuttujasta ovat taulukossa 16 ja keskiarvomuuttujan jakaumaa havain-

nollistetaan liitteessä 7. 
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Taulukko 16. Oppimiskuilun keskiarvomuuttujan perustiedot 

Analysoitava muuttuja: KESKIARVO_oppimiskuilu 
Keskiarvo oppimiskuiluista (erot 14-16) 

Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi N Mediaani 

0,8222 0,5445 -0,4194 2,5806 90 0,7742 

 

Perustietojen perusteella muuttuja laskettiin vain 90 havainnolle, sillä “En osaa sanoa” -vas-

tausten perusteella ei pystytty laskemaan eromuuttujia eikä siten myös erojen keskiarvomuut-

tujaa. Täten siis havainnot, joilla joku kysymyksen 14 tai 16 vastauksista oli “En osaa sanoa”, 

olivat analyysissä puuttuvia arvoja sekä eromuuttujien että keskiarvomuuttujan kohdalla. Pe-

rustietotaulukon mukaan keskimääräinen kokonaisoppimiskuilu (kuinka paljon suurempana pi-

detään keskimäärin kaikkien määriteltyjen osaamisten tarvittavuuden todennäköisyyttä kuin 

niiden oppimisen kattavuutta opinnoissa) on noin 0,82 ja mediaani noin 0,77. Arvojen vaihte-

luväli on noin -0,42–2,58, eli vahvasti negatiivisia keskiarvoja ei ole. Tämä viittaa siihen, että 

keskimäärin määritellyissä osaamisissa ja taidoissa nähdään kokonaisuutena olevan jonkin 

verran oppimiskuilua, eli kokonaisuutena osaamisten tarvittavuuden todennäköisyyttä pide-

tään hieman suurempana kuin niiden oppimisen kattavuutta. Vaihteluvälin minimi on kuitenkin 

negatiivinen arvo, joten joidenkin havaintojen kohdalla tilanne on päinvastainen – oppimisen 

kattavuus on keskimäärin hieman korkeampi kuin tarvittavuuden todennäköisyys. Jakaumasta 

(liite 7) kuitenkin nähdään, että arvot asettuvat suurilta osin nollan yläpuolelle. 

 

Uuden keskiarvomuuttujan jakauman lisäanalysoimiseksi ja jatkoanalyysejä varten sille tehtiin 

Kolmogorov-Smirnovin normaalijakaumatesti. Tulokset ovat taulukossa 17. Jakaumatestin 

nollahypoteesina oli, että muuttuja noudattaa normaalijakaumaa. Oppimiskuilun keskiarvo-

muuttujan osalta voidaan todeta, ettei sen jakauma noudata normaalijakaumaa, sillä testin p-

arvo 0,043 alittaa juuri määritellyn riskitason 0,05, jolloin nollahypoteesi hylätään. 

 

Taulukko 17. Oppimiskuilujen keskiarvomuuttujan normaalijakaumatesti 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution / Normaalijakaumatesti 

KESKIARVO_oppimiskuilu 

Testi Testisuure P-arvo 

Kolmogorov-Smirnov 0,095 0,043 

 

Keskiarvomuuttujan osalta analysoitiin lisäksi, onko opiskelijan taustatiedoista iällä tai työko-

kemuksella yhteyttä siihen, kuinka suurena hän kokee määriteltyihin osaamisiin liittyvän kes-

kimääräisen oppimiskuilun. Koska analysoitavat muuttujat olivat vähintään ordinaaliasteikolli-

sia, mutta eivät normaalijakautuneita, analysoitiin tätä Spearmanin korrelaatiokertoimen 
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avulla. Testin nollahypoteesina oli, ettei muuttujien välillä ole korrelaatiota. Tulokset ovat liit-

teessä 7. Niistä nähdään, että iän ja keskimääräisen oppimiskuilun korrelaatiokerroin on noin 

0,235 ja p-arvo on noin 0,026 alittaen riskitason 0,05. Täten nollahypoteesi hylätään ja voidaan 

todeta, että ikä ja koettu keskimääräinen oppimiskuilu korreloivat positiivisesti: mitä vanhempi 

vastaaja on, sitä suurempana hän kokee keskimääräisen oppimiskuilun. Työkokemuksen ja 

keskimääräisen oppimiskuilun muuttujien korrelaatiokerroin puolestaan on noin -0,011 ja p-

arvo noin 0,917, joka ei alita riskitasoa eli nollahypoteesi pysyy voimassa: nämä muuttujat 

eivät korreloi keskenään tilastollisesti merkittävästi. 

 

Koulutustapojen valmistavuus tulevaisuuden työelämään 

 

Opintojen valmistavuuteen työelämää varten liittyi myös kyselylomakkeen kysymys 17 eri kou-

lutustapojen valmistavuudesta. Vastausten tarkastelussa luvussa 5.4. huomattiin, että keski-

määrin parhaiten työelämään valmistavaksi koulutustavoiksi opiskelijat arvioivat esimerkiksi 

työharjoittelut, harjoitustyöt tai projektit ja opinnäytetyöt tai lopputyöt oikeille yrityksille, työelä-

män edustajien vierailijaluennot sekä henkilökohtaiset oppimistehtävät – vain näiden koulutus-

tapojen kohdalla arvion niiden valmistavuudesta keskiarvo oli yli 4, kun asteikko oli 1–5. Lisäksi 

työharjoittelut ja harjoitustyöt tai projektit oikeille yrityksille olivat ainoat kohdat, joiden vastaus-

ten mediaani oli 5. Näistä parhaiten työelämään valmistaviksi arvioiduista tavoista useimmat 

liittyvät todelliseen, käytännön työelämään. Vastaukset viittaavat siis siihen, että käytännön 

työelämään liittyvät koulutustavat koetaan yleisesti myös tulevaan työelämään keskimäärin 

hyvin valmistavina ja kyselyssä määritellyistä koulutustavoista parhaiten valmistavina. Käytän-

nön työelämään suoraan liittyvistä koulutustavoista vain kohta ”yritysvierailut” sai alle 4 kes-

kiarvon, joskin mediaani siinäkin oli 4. 

 

Hieman yllättävästikin, ainoa mediaaniarvon 3 saanut koulutustapa oli ”verkkokurssit ja e-lear-

ning”, joka arvioitiin keskimäärin jokseenkin tai melko hyvin työelämään valmistavaksi (kes-

kiarvo 3,41). Teknologisten mahdollisuuksien yleistyessä verkko-opetusmahdollisuudetkin 

ovat aiempaa monipuolisemmat ja hyödynnettävissä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja kou-

lutusmuodoissa. Vastausten perusteella verkkokurssien ei kuitenkaan nähdä aivan vastaavan 

valmistavuudeltaan useita muita koulutustapoja kuten esimerkiksi käytännön työelämään liit-

tyviä koulutustapoja. Verkkokursseissa yhdistynevät usein sekä teoria että harjoitukset, mutta 

opetus ei välttämättä tapahdu kaikille samanaikaisesti reaaliajassa, vaan itsenäiseen tahtiin 

toteutettavina oppimistapahtumina. Tämä tuo joustavuutta opetuksen toteutukseen, mutta 

saattaa vähentää esimerkiksi opiskelijoiden mieleen tulevien kysymysten yhteistä käsittelyä tai 
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tilannekohtaista reagointia, jotka puolestaan ovat lähiopetuksessa (luennot ja luentojen harjoi-

tukset) mahdollisia. Esimerkiksi tämä saattaa vaikuttaa siihen, miksi verkkokurssien ja e-lear-

ningin valmistavuus nähdään keskimäärin esimerkiksi luentoja hieman alhaisempana. 

 

Yleisesti vastauksista on nähtävissä, että harjoitustöiden, projektien ja oppimistehtävien näh-

dään valmistavan opiskelijoita työelämään melko hyvin – ja vielä paremmin, jos ne liittyvät 

käytännön työelämään. Henkilökohtaiset oppimistehtävät (mediaani 4; keskiarvo 4,02) näh-

dään keskimäärin hieman paremmin työelämään valmistavina kuin ryhmissä toteutettavat (me-

diaani 4; keskiarvo 3,68) – voi olla, että henkilökohtaisissa oppimistehtävissä koetaan sisäis-

tettävän paremmin koko oppimistehtävien kokonaisuuksia, kun taas ryhmissä kokonaisuuksia 

jaetaan usein osa-alueisiin. Lisäksi opiskelijan luonne, sosiaalisuus ja asenne tiimityöskente-

lyä kohtaan vaikuttavat todennäköisesti myös näkemykseen ryhmäoppimistehtävien valmista-

vuudesta. Oppimispelit ja virtuaaliset oppimisympäristöt sen sijaan lienevät vielä kohtalaisen 

uusia koulutustapoja, joita ei välttämättä vielä hyödynnetä juurikaan alan koulutuksessa ja joi-

den valmistavuutta saattaa olla hankala täysin arvioida kokematta. Nekin arvioitiin kuitenkin 

keskimäärin jokseenkin työelämään valmistaviksi (mediaani 3,5; keskiarvo 3,36). 

 

Koulutustapojen työelämään valmistavuuteen liittyen testattiin, onko opiskelijoiden taustatie-

doilla yhteyttä siihen, kuinka hyvin he kokevat eri koulutustapojen valmistavan heitä tulevai-

suuden työelämää varten. Taustatiedoista testaus kohdistui sukupuoleen, ikään ja työkoke-

mukseen, koska niiden ajateltiin olevan mahdollisesti näkemykseen vaikuttavia tekijöitä. Su-

kupuolen osalta muuttujille tehtiin Kruskal-Wallis -testit, joissa nollahypoteesina oli, että suku-

puolella ei ole yhteyttä siihen, kuinka hyvin vastaaja kokee kunkin koulutustavan valmistavan 

häntä tulevaisuuden työelämään. Testien tulokset on koottu liitteeseen 7. Niistä nähdään, että 

minkään koulutustavan kohdalla testisuureen p-arvo ei alita riskitasoa 0,05, joten nollahypo-

teesit pysyvät voimassa. Sukupuolella ja arvioilla eri koulutustapojen valmistavuuksista ei siis 

nähdä olevan tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä. 

 

Iän ja työkokemuksen yhteyksiä koulutustapojen valmistavuuteen liittyvien arvioiden kanssa 

analysoitiin Spearmanin korrelaatioanalyysien avulla, joissa nollahypoteesina oli, että muuttu-

jien välillä ei ole korrelaatiota. Tulokset on koottu myös liitteeseen 7 samaan taulukkoon suku-

puolta koskevien Kruskal-Wallis -testien tulosten kanssa. Iän osalta tuloksista nähdään, että 

luentojen ja luentojen harjoitusten (p-arvo ~0,041) sekä verkkokurssien ja e-learningin (p-arvo 

~0,013) kohdalla tilastollisesti merkittävää korrelaatiota on, sillä näiden korrelaatioiden p-arvot 

ovat alle riskitason 0,05. Muiden koulutustapojen ja iän korrelaatiot eivät ole tilastollisesti mer-
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kittäviä. Luentojen ja luentojen harjoitusten kohdalla iän korrelaation nähdään olevan negatii-

vinen, eli nuoremmat opiskelijat kokevat luennot ja luentojen harjoitukset paremmin työelä-

mään valmistavina kuin vanhemmat opiskelijat. Verkkokurssien ja e-learningin sekä iän välisen 

korrelaation nähdään sen sijaan olevan positiivinen, eli vanhemmat opiskelijat pitävät näitä 

tapoja paremmin työelämään valmistavina kuin nuoremmat opiskelijat.  Korrelaatioihin ja nii-

den suuntaan saattaa vaikuttaa työssäolo: vanhemmat, etenkin aikuisopiskelijat, ovat mahdol-

lisesti nuorempia useammin työelämässä opiskelujensa aikana, jolloin joustavat verkko-opis-

kelumahdollisuudet voidaan nähdä erityisen sopivina opiskelutapoina ja lähiopetuksena toteu-

tettavat luennot ja niiden harjoitukset ehkä vähemmän sopivina opiskelutapoina. 

 

Työkokemuksen kanssa tilastollisesti merkittäviä korrelaatioita nähdään olevan ryhmissä to-

teutettavilla oppimistehtävillä (p-arvo ~0,029), verkkokursseilla ja e-learningilla (p-arvo ~0,017) 

sekä työharjoitteluilla (p-arvo ~0,023). Ryhmätehtävien osalta korrelaation nähdään olevan ne-

gatiivinen, mikä viittaa siihen, että enemmän työkokemusta alalta omaavat opiskelijat kokevat 

ryhmissä toteutettavat oppimistehtävät heikommin työelämään valmistavina kuin vähemmän 

työkokemusta omaavat opiskelijat. Verkkokurssien ja e-learningin sekä työharjoittelujen osalta 

sen sijaan korrelaatioiden työkokemuksen kanssa nähdään olevan positiivisia, eli enemmän 

työkokemusta omaavat opiskelijat kokevat nämä koulutustavat paremmin työelämään valmis-

tavina kuin vähemmän työkokemusta omaavat opiskelijat. Myös näihin positiivisiin yhteyksiin 

saattaa vaikuttaa työssäolon ja opiskelujen yhdistäminen: työelämässä olevat ja siten myös 

työkokemusta todennäköisesti kartoittaneet opiskelijat arvostavat mahdollisesti enemmän 

joustavia verkko-opiskelumahdollisuuksia, jotka helpottavat opintojen ja työelämän yhdistämi-

sessä. Lisäksi työkokemuksen kautta he ovat ehkä nähneet tai kokeneet, että käytännön työ-

harjoitteluista todella olisi etua työelämässä toimimisen kannalta. 

 

Kokonaisuudessaan taustatiedoilla havaittiin siis olevan tilastollisesti yhteyttä vain joihinkin 

koulutustapoihin liittyviin arvioihin. Kyselyssä ei selvitetty, kuinka paljon mitäkin koulutustapoja 

opiskelijoiden opintoihin sisältyy, mutta tällä tiedolla olisi voinut olla vaikutusta arvioon koulu-

tustapojen valmistavuudesta työelämää varten. 

 

Opintojen yleinen valmistavuus tulevaisuuden työelämää varten 

 

Opintojen ja koulutuksen valmistavuuteen työelämää varten liittyi myös kyselylomakkeen ky-

symys siitä, kuinka hyvin opintojen koetaan yleisesti valmistavan opiskelijoita alan tulevaisuu-

den työelämään (kysymys 18). Tulosten tarkastelussa luvussa 5.4. nähtiin, että asteikolla 0–
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10 suurin osa vastauksista (noin 93 %) asettui skaalan puoliväliin tai korkeammalle ja keski-

määräinen vastaus oli noin 7,1 (mediaani 7,5). Keskimäärin opintojen arvioidaan valmistavan 

opiskelijoita siis melko hyvin tulevaisuuden työelämään. 

 

Ensinnäkin kysymykseen 18 liittyvälle muuttujalle tehtiin jakauman ymmärrystä ja lisäanaly-

sointia varten jakaumatesti (Kolmogorov-Smirnovin testi), jossa testattiin, noudattaako vas-

tausten jakauma normaalijakaumaa. Nollahypoteesina oli, että jakauma noudattaa normaali-

jakaumaa. Testin tulokset ovat liitteessä 7. Kolmogorov-Smirnovin testin p-arvoksi saatiin 

<0,010, joka alittaa riskitason 0,05, eli nollahypoteesi hylätään. Vastausten jakauma ei siis 

noudata normaalijakaumaa. 

 

Jakaumatestin lisäksi teetettiin keskiarvotesti, jonka nollahypoteesina oli, että arvion opintojen 

yleisestä valmistavuudesta keskiarvo populaatiossa on 7 perustuen vastausten mukaiseen 

keskiarvoon. Keskiarvotestin tulokset ovat myös liitteessä 7. Tuloksista nähdään, että keskiar-

von 95 % luottamusväli on noin 6,85–7,42, eli 95 %:n todennäköisyydellä vastausten keskiarvo 

populaatiossa on tällä väillä. Keskiarvotestin p-arvo on 0,3603, joka ylittää riskitason 0,05. Tä-

ten nollahypoteesi jää voimaan, ja voidaan todeta vastausten keskiarvon 7 olevan yleistettä-

vissä myös populaatioon, eli keskimäärin opiskelijat kokevat opintojen yleisesti valmistavan 

heitä melko hyvin tulevaisuuden työelämään. 

 

Opintojen yleisen työelämään valmistavuuden osalta haluttiin lisäksi tutkia, millä tekijöillä on 

yhteyttä arvioon opintojen yleisestä valmistavuudesta. Pyrkimyksenä ei niinkään ollut rakentaa 

mallia, joka selittäisi valmistavuuden muuttujan vaihtelua (kuten esimerkiksi regressiomallit), 

sillä arvioitiin, että siihen vaikuttavat monet tekijät myös kyselyn muuttujien ulkopuolelta. Tar-

koituksena oli ennemminkin selvittää eri muuttujien yhteyksiä ja vaikutuksia toisiinsa. Regres-

siomallien käyttöä rajoitti myös se, että kyselyaineistossa ei ollut juurikaan jatkuvia muuttujia. 

Täten tilastollisten analyysien osalta päädyttiin regressiomallien sijasta tilastollisiin, yksittäisten 

muuttujien yhteyksiä selittäviin testeihin. 

 

Taustatiedoista kaikkien, paitsi vuosikurssin, jota kysyttiin lähinnä kohderyhmään kuulumisen 

arvioinniksi alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoilta, nähtiin mahdollisesti vaikuttavan ar-

vioon siitä, kuinka hyvin opinnot yleisesti valmistavat tulevaisuuden työelämään. Lisäksi, koska 

teknologiset muutokset ja digitalisaatio ovat tutkielman keskiössä, testattiin, onko analysoinnin 

yhteydessä luodulla summamuuttujalla Digit_teknologia_vaikutus (näkemys siitä, kuinka pal-

jon digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin liittyvien muutosvoimien uskotaan muuttavan alan 

työnkuvaa) vaikutusta arvioon opintojen valmistavuudesta. Koska osaamistarpeisiin liittyvän 
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analysoinnin yhteydessä saatiin muodostettua summamuuttujia (muuttujat SUMMA_inhimilli-

settaidot, SUMMA_ihmistenvalisettaidot, SUMMA_teknologiajadata, SUMMA_verkostotiimi), 

jotka tiivistävät odotuksia tulevaisuuden työelämän kannalta olennaisten osaamisalueiden tar-

vittavuuden todennäköisyydestä, testattiin myös yhteyttä niiden ja arvion opintojen valmista-

vuudesta välillä. Lisäksi arvion tulevaisuuden työelämän erilaisuuden todennäköisyydestä (ky-

symys 9) ja koetun keskimääräisen oppimiskuilun arvioitiin mahdollisesti vaikuttavan arvioon 

opintojen vastaavuudesta, joten niiden väliset yhteydet tutkittiin myös. Taulukkoon 18 on 

koottu yhteyksien tutkimisessa käytetyt testit sekä olennaiset tiedot testeistä. 

 

Taulukko 18. Koonti eri muuttujien yhteyksistä arvioon opintojen yleisestä valmistavuudesta 

Mahdollinen vaikuttava 

muuttuja 

Käytetty 

testi 

Testin nolla-

hypoteesi 

Testin 

p-arvo 

Tulos/johtopäätös 

Ikä Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,4402 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole korrelaatiota 

Sukupuoli Kruskal-Wallis Ei yhteyttä 0,1974 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole yhteyttä 

Korkeakoulu Kruskal-Wallis Ei yhteyttä 0,0368 Alle riskitason, h0 hylä-

tään eli on yhteys 

Tutkinto Kruskal-Wallis Ei yhteyttä 0,0221 Alle riskitason, h0 hylä-

tään eli on yhteys 

Pääaine/suuntautuminen Kruskal-Wallis Ei yhteyttä 0,3585 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole yhteyttä 

Työkokemus Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,7061 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole korrelaatiota 

Kysymys 9: tulevaisuuden työ-

elämän erilaisuuden todennä-

köisyys 

Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,2074 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole korrelaatiota 

Digit_teknologia_vaikutus Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,7616 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole korrelaatiota 

SUMMA_inhimillisettaidot Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,1862 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole korrelaatiota 

SUMMA_ihmistenvalisettaidot Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,0048 Alle riskitason, on korre-

laatio 

SUMMA_teknologiajadata Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,6829 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole korrelaatiota 

SUMMA_verkostotiimi Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,0653 Yli riskitason, h0 pysyy eli 

ei ole korrelaatiota 

Keskimääräinen oppimiskuilu 

(muuttuja KESKIARVO_oppi-

miskuilu) 

Spearmanin 

korrelaatio 

Ei korrelaatiota 0,0004 Alle riskitason, on korre-

laatio 

 

Tuloksista nähdään, että taustatiedoista vain korkeakoululla ja tutkinnolla on tilastollisesti mer-

kittävä yhteys siihen, kuinka hyvin opiskelija kokee opintojen yleisesti valmistavan häntä työ-

elämään, eli muuttujien eri ryhmien (eri korkeakoulut, eri tutkinnot) välillä on eroa arvioissa 

opintojen valmistavuudesta. Korkeakoulun osalta tilastollisen eron suuntaa analysoitiin eri ryh-

mien vastauskeskiarvojen sekä SAS EG:n Kruskal-Wallis -testin lisätietojen mean score -ar-
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vojen avulla – nämä esitetään taulukossa 19. Tuloksista nähdään, että LAB-ammattikorkea-

koulun opiskelijat näkevät opintojen yleisen valmistavuuden keskimäärin korkeampana kuin 

muiden korkeakoulujen opiskelijat (mean score 66,17; keskimääräinen vastaus 7,61). Vaiku-

tusta voi olla sillä, että ammattikorkeakoulujen koulutus yleensä tähtää läheisempään työelä-

mäyhteistyöhön ja työelämälähtöisyyteen kuin yliopistojen. Tämä saattaa vaikuttaa ammatti-

korkeakouluopiskelijoiden korkeampaan arvioon opintojen valmistavuudesta. 

 

Taulukko 19. Korkeakoulun yhteys arvioon opintojen yleisestä valmistavuudesta 

Korkeakoulu Muuttujan 18_yleisvalmistavuus 

keskiarvo 

Kruskal-Wallis -testin mean 

score (keskimääräinen tulos) 

UEF Joensuu 6,53 41,53 

UEF Kuopio 6,81 49,44 

LAB 7,61 66,17 

LUT 7,13 53,82 

 

Tutkinnon yhteyden osalta tilastollisen eron suuntaa analysoitiin myös eri ryhmien vastausten 

keskiarvojen ja Kruskal-Wallis -testin lisätietojen mean score -arvojen avulla, jotka esitetään 

taulukossa 20. Tuloksista nähdään, että AMK-tutkinnon opiskelijoiden arviot opintojen ylei-

sestä valmistavuudesta ovat keskimäärin korkeammat, kuin yliopisto-opiskelijoiden. Tulos on 

linjassa korkeakoulun yhteyden kanssa, sillä senkin perusteella ammattikorkeakouluopiskeli-

joiden arviot opintojen valmistavuudesta ovat korkeammat. Tässä tulee kuitenkin esille myös 

ero yliopistojen eri tutkintojen välillä – kandidaattitutkinnon opiskelijat kokevat opintojen yleisen 

valmistavuuden keskimäärin hieman korkeammaksi kuin maisteritutkinnon opiskelijat. 

 

Taulukko 20. Tutkinnon yhteys arvioon opintojen yleisestä valmistavuudesta 

Tutkinto Muuttujan 18_yleisvalmistavuus 

keskiarvo 

Kruskal-Wallis -testin mean 

score (keskimääräinen tulos) 

Kandidaattitutkinto 7,09 55,59 

Maisteritutkinto 6,83 47,23 

AMK-tutkinto 7,61 66,17 

 

Tulosten koosteesta taulukosta 18 nähdään, että kysymyksen 9 arviolla tulevaisuuden työelä-

män erilaisuuden todennäköisyydestä ei ole yhteyttä arvioon opintojen yleisestä valmistavuu-

desta. Analysoinnin yhteydessä muodostetuista muutosvoimiin ja osaamisalueisiin liittyvistä 

summamuuttujista korrelaatiota opintojen yleisen valmistavuuden arvion kanssa havaittiin ai-

noastaan arviolla ihmistenvälisten taitojen todennäköisyydestä. Muuttujien välinen korrelaatio 

näkyy taulukossa 21. Korrelaatiokerroin on noin 0,271 eli positiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että 

mitä todennäköisempinä ihmistenvälisten taitojen tarvittavuutta pidetään, sitä paremmin opin-
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tojen koetaan yleisesti valmistavan tulevaisuuden työelämään. Tämä mahdollisesti viittaa sii-

hen, että opiskelijat kokevat oppivansa näitä taitoja opinnoista, sillä jos arvio näiden osaamis-

ten todennäköisyydestä tulevaisuuden työssä on korkea, niin korrelaation mukaisesti myös 

arvio opintojen valmistavuudesta on korkea. 

 

Taulukko 21. Muut yhteydet opintojen yleisen valmistavuuden arvioon 

Korrelaatiot SUMMA_ihmistenvalisettaidot KESKIARVO_oppimiskuilu 

 Korrelaatiokerroin P-arvo Korrelaatiokerroin P-arvo 

18_yleisvalmistavuus 0,271 0,0048 -0,368 0,0004 

 

Tulosten koonnista (taulukko 18) nähdään myös, että oppimiskuiluun liittyvän keskiarvomuut-

tujan (KESKIARVO_oppimiskuilu) korrelaatio opintojen yleisen valmistavuuden kanssa on ti-

lastollisesti merkitsevä (p-arvo 0,0004). Muuttujien välinen korrelaatio näkyy taulukossa 21: 

korrelaatiokerroin on noin -0,368 eli negatiivinen, mikä tarkoittaa, että mitä suuremmaksi kes-

kimääräinen oppimiskuilu arvioidaan, sitä alhaisempana pidetään opintojen yleistä valmista-

vuutta. Tämä on loogista: oppimiskuilu mittaa tässä tutkimuksessa sitä, kuinka paljon toden-

näköisempänä eri osaamisia pidetään verrattuna niiden oppimisen kattavuuteen opinnoista. 

Jos keskimääräinen oppimiskuilu on suuri, opiskelija kokee, että hän ei keskimäärin opi taitoja 

tarpeeksi opinnoissaan verrattuna niiden arvioituihin todennäköisiin tarpeisiin työelämässä. 

Tämä viittaa siihen, että opinnot eivät vastaa arvioituihin työelämässä tarvittaviin osaamisiin, 

eli opinnot eivät vastaa tai valmista opiskelijaa riittävästi tulevaisuuden työelämään. 

 

Koulutukseen ja opintoihin liittyvät tutkimuskysymykset 

 

Viimeiseen kokonaisuuteen liittyivät alatutkimuskysymykset: “Kuinka hyvin opinnot vastaavat 

koettuja työelämän osaamistarpeita?” ja “Minkälaista koulutusta opiskelijat pitävät hyvin työ-

elämään valmistavana?”. Arviot eri osaamisalueiden oppimisen kattavuudesta vaihtelevat, 

mutta suurinta osaa määritellyistä osaamisalueista koetaan opittavan ainakin jokseenkin kat-

tavasti. Oppimisen kattavuusarvioissa korostuvat positiivisesti ammattialakohtaiset tiedot, teo-

reettinen ymmärrys sekä oma-aloitteisuus ja vuorovaikutustaidot, jotka useimmiten sisältyvät 

ainakin jollain tavalla kaikkiin opetussuunnitelmiin. Sen sijaan taitoja, joita lienee hankalampaa 

opettaa ja joita usein opitaan kokemuksen kautta (kuten tunneäly, käytännön johtamistaidot, 

asiakaspalvelu) pidetään vähemmän kattavasti opittuina. Lisäksi uusiin teknologioihin sekä 

ohjelmointiin liittyvät taidot arvioidaan kattavuuden osalta ei erityisen kattavan tienoille – näitä 

ei välttämättä sisälly juurikaan, ainakaan toistaiseksi, taloushallinnon alan koulutukseen. 
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Opintojen vastaavuutta koettuihin työelämän osaamistarpeisiin mitattiin myös oppimiskuilun 

avulla: kuinka paljon todennäköisempänä osaamisten tarvittavuutta pidetään verrattuna arvi-

oon niiden oppimisen kattavuudesta? Lähes kaikilla määritellyillä osaamisalueilla oppimiskui-

lua ilmenee ainakin vähän, mikä viittaa siihen, etteivät opiskelijat koe oppivansa opinnoissaan 

täysin niitä taitoja, joita he uskovat todennäköisesti tarvitsevansa tulevaisuuden työelämässä. 

Myös kaikkien määriteltyjen osaamisalueiden keskimääräinen oppimiskuilu on keskimäärin 

positiivinen, eli kokonaisuudessaan osaamisten tarvittavuuden todennäköisyyttä pidetään hie-

man suurempana kuin opinnoissa oppimisen kattavuutta. Ainakin opiskelijan ikä vaikuttaa po-

sitiivisesti koettuun oppimiskuiluun, eli iäkkäämpi opiskelija kokee oppimiskuilun keskimäärin 

suurempana kuin nuorempi opiskelija. 

 

Koulutustapojen työelämään valmistavuuden osalta opiskelijat vaikuttavat arvostavan erityi-

sesti todelliseen, käytännön työelämään liittyviä opetustapoja kuten työharjoitteluja ja projek-

teja yrityksille. Myös yleiset harjoitustyöt ja oppimistehtävät arvioidaan melko hyvin työelämään 

valmistaviksi. Verkkokurssien ja e-learningin osalta valmistavuus työelämää varten nähdään 

keskimäärin jokseenkin tai melko hyvänä. Koulutustapoja, jotka ovat uudenlaisia tai eivät 

koske kaikkia opiskelijoita ja ovat siten valmistavuudeltaan hankalia arvioida kokematta, pide-

tään keskimäärin jokseenkin tai melko hyvin työelämään valmistavina (esimerkiksi oppimispelit 

ja virtuaaliset oppimisympäristöt, vaihto-opiskelu). 

 

Opiskelijoiden taustatiedoilla on yhteyksiä siihen, kuinka hyvin he näkevät tiettyjen koulutusta-

pojen valmistavan heitä työelämään. Iällä on positiivinen yhteys arvioon verkkokurssien ja e-

learningin valmistavuudesta (vanhemmat opiskelijat näkevät paremmin valmistavana) ja ne-

gatiivinen vaikutus arvioon luentojen ja luentojen harjoitusten valmistavuudesta (vanhemmat 

opiskelijat näkevät huonommin valmistavana). Tämä viitannee siihen, että iäkkäämmät opis-

kelijat kokevat joustavammat, perinteisistä luennoista poikkeavat koulutustavat parempina 

oman työelämään valmistautumisen osalta. Työkokemuksella on sen sijaan positiivinen yhteys 

arvioon verkkokurssien ja e-learningin sekä työharjoittelujen valmistavuudesta ja negatiivinen 

yhteys arvioon ryhmissä toteutettavien oppimistehtävien valmistavuudesta. 

 

Yleisesti opiskelijat kokevat opintojen valmistavan heitä tulevaisuuden työelämään melko hy-

vin. Arviot painottuivat asteikolla 0–10 pääosin puolivälin yläpuolelle. Arvioon opintojen ylei-

sestä valmistavuudesta vaikuttavat useat tekijät. Opiskelijoiden taustatiedoista ainakin korkea-

koululla ja tutkinnolla on yhteys arvioon opintojen valmistavuudesta: ammattikorkeakoulutut-

kinnon opiskelijat kokevat opintojen valmistavuuden keskimäärin korkeammaksi kuin yliopis-
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totutkintojen opiskelijat, mikä viitannee mahdollisesti ammattikorkeakoulujen erityiseen työelä-

mälähtöisyyspyrkimykseen. Myös arviolla ihmistenvälisten taitojen tarvittavuuden todennäköi-

syydestä on positiivinen yhteys arvioon opintojen yleisestä valmistavuudesta. Lisäksi keski-

määräinen koettu oppimiskuilu vaikuttaa arvioon opintojen yleisestä valmistavuudesta: mitä 

suuremmaksi keskimääräinen oppimiskuilu koetaan, sitä vähemmän työelämään valmistavina 

opintoja yleisesti pidetään. Tämä on looginen yhteys, sillä oppimiskuilu itsessäänkin liittyy työ-

elämässä tarvittavien taitojen oppimiseen ja sitä kautta opintojen valmistavuuteen. Ainakin 

näillä tekijöillä on siis yhteys opiskelijoiden arvioon opintojen valmistavuudesta, mutta luulta-

vasti arvioon vaikuttavat myös monet muut tekijät, joita tässä tutkimuksessa ei ole mitattu. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkielmassa tutkittiin opiskelijoiden näkemyksiä laskentatoimen ja taloushallinnon alan 

tulevaisuudesta, alan osaamistarpeista sekä koulutuksen vastaavuudesta tulevaisuuden tar-

peisiin. Empiirinen tutkimus toteutettiin rajauksen mukaisten korkeakoulujen opiskelijoille koh-

distetun sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyyn saatiin yli 100 vastausta ja vastausten 

perusteella pyrittiin vastaamaan tutkielman tutkimuskysymyksiin analyysien ja tilastollisten tes-

tien avulla. 

 

7.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Päätutkimuskysymys liittyi koulutuksen valmistavuuteen työelämää varten ja sitä tukivat ala-

tutkimuskysymykset. Ensimmäisten alatutkimuskysymysten, “Odottavatko opiskelijat tulevai-

suuden työelämän olevan erilaista?” ja “Minkälaista alan tulevaisuuden työelämä opiskelijoi-

den näkemyksen mukaan on?”, osalta nähtiin ensinnäkin, että opiskelijat odottavat tulevaisuu-

den työelämän olevan melko todennäköisesti erilaista kuin nykyään. Odotukseen vaikuttavat 

ainakin opiskelijan ikä sekä näkemykset tiettyjen muutosvoimien vaikutuksesta alan työelä-

mään. Alan työnkuvan odotetaan muuttuvan ja opiskelijat odottavat useiden muutosvoimien 

vaikuttavan alaan huomattavasti: erityisesti digitalisaatioon, automatisointiin ja uusiin teknolo-

gisiin sovelluksiin liittyvät muutosvoimat nähdään merkittävästi alaan vaikuttavina. Lisäksi 

opiskelijoiden asenteet näitä muutosvoimia kohtaan ovat keskimäärin positiivisia. Iällä tai työ-

kokemuksella ei löydetty olevan juurikaan yhteyksiä eri muutosvoimien arvioituihin vaikutuk-

siin, mutta iän ja suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvän asenteen välillä havaittiin yhteys. 

 

Opiskelijat odottavat, että alan tulevaisuudessa hyödynnetään hyvin todennäköisesti uusia jär-

jestelmiä, työkaluja ja teknologisia sovelluksia ja että rutiininomaisia tehtäviä pystytään kor-

vaamaan automaatiolla ja koneilla ihmisten toimiessa yhteistyössä koneiden kanssa. Lisäksi 

ihmisten roolin odotetaan painottuvan asiantuntijuuteen ja ammattitaitoon ja alalla odotetaan 

olevan myös sellaisia työtehtäviä, joita ei vielä ole olemassa. Näitä tulevaisuudenkuvia pide-

tään myös keskimäärin hyvin toivottavina. Alalla tarvittavan tiedon odotetaan todennäköisesti 

olevan digitaalisessa muodossa ja työn odotetaan olevan paikasta riippumatonta ja joustavaa. 

Lisäksi työssä odotetaan keskimäärin todennäköisesti korostuvan neuvonta- ja konsultointi-

palvelut, tiimityö ja verkostot sekä eri alojen osaaminen. Kansainvälisyyden ja itsenäisyyden 

korostumista pidetään melko todennäköisenä, kuten myös ihmisten työpaikkojen vähentymistä 

teknologian myötä. Sen sijaan ihmisten työn odotetaan sisältävän vain jokseenkin todennäköi-

sesti rutiininomaisia työtehtäviä. Töiden vähentymistä ja rutiininomaisia työtehtäviä pidetään 
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vähiten toivottavina, kun taas uusien työtehtävien kehittyminen, tiedon digitaalisuus sekä työn 

joustavuus ja paikkariippumattomuus ovat hyvin toivottavia kehityssuuntia. Erityisesti töiden 

vähentymisen osalta todennäköisyyttä pidetään keskimäärin korkeampana kuin toivottavuutta, 

mikä on luonnollista, sillä teknologian voidaan ennakoida vähentävän tiettyjä työtehtäviä, mutta 

niiden vähentyminen on riski ihmistyöntekijöiden työllisyydelle alalla. Sen sijaan esimerkiksi 

uusien töiden syntyä, töiden paikkariippumattomuutta sekä tiedon digitaalisuutta opiskelijat pi-

tävät keskimäärin toivottavampina kuin todennäköisinä. 

 

Seuraavan alatutkimuskysymyksen, “Minkälaisten osaamistarpeiden nähdään olevan toden-

näköisiä tulevaisuudessa?”, osalta nähtiin, että opiskelijat pitävät erityisesti erilaisia inhimillisiä 

taitoja, kuten uudistumis- ja oppimiskykyä, kriittistä ja analyyttistä ajattelua, itsensäjohtamistai-

toja sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä, todennäköisinä tulevaisuuden osaamis-

tarpeina taloushallinnon ja laskentatoimen alalla. Lisäksi teknologista osaamista ja ymmärrystä 

sekä alan ammattialakohtaisia tietoja ja ymmärrystä pidetään keskimäärin erittäin todennäköi-

sinä osaamisalueina, kun taas esimerkiksi ihmistenvälisiä tiimi- ja verkostotaitoja pidetään kes-

kimäärin todennäköisesti tarvittavina. Tietyt erityisosaamisalueet, kuten ohjelmointiosaami-

nen, nähdään vain melko todennäköisinä, mikä voi johtua siitä, ettei niitä ehkä uskota tarvitta-

van yleisesti kaikilta työntekijöiltä, vaan lähinnä niihin erikoistuneilta spesialisteilta. Opiskelijan 

taustatiedoilla, kuten iällä, työkokemuksella, sukupuolella ja korkeakoululla, vaikuttaa olevan 

yhteyttä arvioon tiettyjen osaamisalueiden tarvittavuuden todennäköisyydestä. Ylipäätään 

kaikkia kyselyssä määriteltyjä osaamisalueita pidetään keskimäärin ainakin jokseenkin toden-

näköisinä tarpeina alan tulevaisuuden työelämässä. 

 

Viimeiset alatutkimuskysymykset “Kuinka hyvin opinnot vastaavat koettuja työelämän osaa-

mistarpeita?” ja “Minkälaista koulutusta opiskelijat pitävät hyvin työelämään valmistavana?” 

liittyivät koulutukseen sekä sen vastaavuuteen ja valmistavuuteen työelämää varten. Opiske-

lijoiden arviot eri osaamisalueiden oppimisesta vaihtelevat, joskin he kokevat oppivansa opin-

noissaan lähes kaikkia määriteltyjä osaamisalueita ainakin jokseenkin kattavasti. Osaamisalu-

eista oppimisen kattavuuden osalta korostuivat ammattialakohtaiset tiedot ja teoreettinen ym-

märrys sekä oma-aloitteisuus ja vuorovaikutustaidot, jotka usein yhdistyvätkin korkeakoulujen 

koulutusohjelmissa. Sen sijaan hankalammin opetettavissa olevia, usein kokemuksen kautta 

opittuja taitoja, kuten tunneälyä ja asiakaspalvelutaitoja, koetaan opittavan keskimäärin vain 

jokseenkin kattavasti. Uusiin teknologisiin sovelluksiin ja ohjelmointiin liittyviä taitoja koetaan 

opittavan keskimäärin vähiten kattavasti määritellyistä osaamisalueista. Suurinta osaa kyse-

lyssä määritellyistä osaamisalueista koetaan keskimäärin tarvittavan todennäköisemmin kuin 
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kuinka kattavasti niitä koetaan opittavan – ilmiötä käsiteltiin tutkimuksessa oppimiskuiluna. Op-

pimiskuiluun liittyvistä testeistä nähtiin, että keskimäärin opiskelijat eivät koe oppivansa opin-

noissaan täysin kaikkia taitoja, joita he uskovat todennäköisesti tarvitsevansa alalla tulevai-

suudessa. Opiskelijan taustatiedoista ainakin iällä vaikuttaa olevan yhteys opiskelijan koke-

maan oppimiskuiluun. 

 

Koulutustapojen osalta tutkimuksessa nähtiin, että opiskelijat vaikuttavat pitävän erityisesti 

käytännön työelämään liittyviä koulutustapoja, kuten työharjoitteluja ja työelämään tai oikeisiin 

yrityksiin liittyviä projekteja, hyvin tulevaisuuden työelämään valmistavina. Kaikkia määriteltyjä 

koulutustapoja pidetään kuitenkin keskimäärin vähintään melko hyvin tulevaisuuden työelä-

mään valmistavina. Opiskelijoiden taustatiedoista iällä ja työkokemuksella vaikuttaa olevan ti-

lastollisesti yhteyksiä arvioihin joidenkin koulutustapojen valmistavuudesta, mutta ei kaikkien. 

 

Opiskelijat kokevat opintojen valmistavan heitä yleisesti tulevaisuuden työelämää varten kes-

kimäärin melko hyvin. Usealla tekijällä on tilastollinen yhteys arvioon opintojen yleisestä val-

mistavuudesta: ainakin korkeakoululla ja tutkinnolla sekä arviolla ihmistenvälisten taitojen tar-

vittavuuden todennäköisyydestä ja arviolla keskimääräisestä osaamisten oppimiskuilusta ha-

vaittiin olevan yhteyttä näkemykseen opintojen yleisestä valmistavuudesta työelämää varten. 

Arvioon vaikuttavat todennäköisesti myös useat muut tekijät, joita tutkimuksen puitteissa ei 

mitattu. 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymysten avulla pystytään vastaamaan ainakin suuntaa-antavasti 

päätutkimuskysymykseen “Miten laskentatoimen opiskelijat kokevat alan koulutuksen valmis-

tavan heitä tulevaisuuden työelämään?”. Opiskelijat näkevät tulevaisuuden työelämän melko 

todennäköisesti erilaisena verrattuna nykyiseen, mutta he arvioivat koulutuksen valmistavan 

heitä silti melko hyvin sitä varten. Useiden muutosvoimien odotetaan vaikuttavan merkittäväs-

tikin tulevaisuuden työelämään, lisäksi erilaisia muutosskenaarioita pidetään todennäköisinä – 

alan muutos ja siitä johtuvia osaamistarpeiden muutoksia on siis tunnistettu opiskelijoiden kes-

kuudessa. Monia osaamisalueita pidetään hyvin todennäköisesti tarvittavina, mutta niihin liittyy 

vielä oppimiskuiluja: kaikkia todennäköisesti tarvittavina pidettyjä taitoja ei koeta opittavan tar-

vittavuuden arvioon nähden tarpeeksi kattavasti opinnoista. Yleisesti opiskelijat siis kokevat 

koulutuksen valmistavan heitä tulevaisuuden työelämään melko hyvin, mutta tietyillä osaamis-

alueilla oppimisen kattavuus opinnoissa voisi olla parempikin. Opiskelijoiden näkökulmasta 

myös eri koulutustapojen välillä on eroja työelämään valmistavuuden osalta. 

 



105 
 

7.2. Keskustelua tutkimustuloksista 

 

Kyselylomakkeen kysymykset luotiin teoreettisen viitekehyksen avulla eli esimerkiksi muutos-

voimat, skenaariot ja osaamistarpeet perustuivat suurelta osin aiempiin tutkimuksiin ja artikke-

leihin. Näin ollen lähtökohtaisena odotuksena olikin, että muutosvoimien koettaisiin vaikutta-

van alaan ja että skenaarioiden sekä osaamistarpeiden arvioitaisiin olevan melko todennäköi-

siä alan tulevaisuudessa. Tuloksista nähtiin, että opiskelijat kokevat kaikkien määriteltyjen 

muutosvoimien muuttavan alan työelämää keskimäärin ainakin melko paljon, kaikkia muutos-

skenaarioita pidetään keskimäärin ainakin jokseenkin todennäköisinä ja kaikkia määriteltyjä 

osaamisalueita ainakin jokseenkin todennäköisesti tarvittavina tulevaisuuden työelämässä. 

Täten opiskelijoiden näkemysten voidaan yleisesti arvioida olevan jokseenkin linjassa odotus-

ten eli tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. 

 

Kuten aiempien tutkimusten tarkastelussa huomattiin, työelämän nähdään yleisesti, myös ta-

loushallinnon ja laskentatoimen alalla, olevan muutoksen keskellä (Bolinger 2017; Güney 

2014; Varamäki 2019, 14–16).  Kyselytutkimuksen tulosten mukaan opiskelijat ovat myös tun-

nistaneet tämän muutoksen, sillä he odottavat taloushallinnon ja laskentatoimen alan tulevai-

suuden työelämän olevan melko todennäköisesti erilaista kuin nykyään. Muutoksen tunnista-

minen näkyy myös opiskelijoiden odotuksissa muutosvoimien vaikutuksista työelämään: tutki-

muksen mukaan opiskelijat odottavat, että erityisesti digitalisoituminen, automaatio ja uudet 

teknologiset sovellukset vaikuttavat laskentatoimen ja taloushallinnon alan työelämään. Odo-

tukset vastaavat aiempia tutkimuksia, sillä esimerkiksi Hakolan ym. (2019, 18) sekä Varamäen 

(2019, 14–16) mukaan muutos perustuu juuri teknologiakehitykseen, minkä lisäksi esimerkiksi 

World Economic Forumin tutkimuksissa (2016, 5–10, 19–20; 2018, 6) on arvioitu uusien tek-

nologisten sovellusten kuten pilviteknologian, tekoälyn ja liikkuvan mobiili-internetin olevan 

olennaisimpia teknologisia muutosajureita. Lisäksi esimerkiksi Ertelin (2017, 12) sekä World 

Economic Forumin (2018, 3, 11) mukaan yhä useampia tehtäviä pystytään automatisoimaan, 

mikä vastaa myös opiskelijoiden odotuksia tulevaisuuden muutosvoimista. 

 

Skenaarioiden kohdalla kyselytutkimuksessa korostuivat opiskelijoiden näkemykset siitä, että 

tulevaisuuden työelämässä käytetään uudenlaisia järjestelmiä, työkaluja ja automaatiota. Nä-

kemykset vastaavat esimerkiksi Güneyn (2014), Kruskopfin ym. (2019) sekä Gotthardtin ym. 

(2019) tutkimuksia, joissa on todettu kehittyvien, uusien teknologioiden korostuvan alalla ja 

tarjoavan alalle paljon potentiaalia. Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa tuli ilmi automaation 

myötä tapahtuva asiantuntijuuden ja konsultointipalveluiden korostuminen (esimerkiksi Ga-



106 
 

larza 2017; Metsä-Tokila 2011, 41–42), jonka opiskelijat ovat tunnistaneet myös, sillä he nä-

kevät asiantuntijuus-, neuvonta- ja konsultointipainotuksen todennäköisenä kehityssuuntana. 

Toisaalta esimerkiksi rutiininomaiset työtehtävät ihmisten työssä nähdään vain jokseenkin to-

dennäköisinä, mikä vastaa myös aiempia tutkimuksia: esimerkiksi Autorin (2016) sekä Kauha-

sen (2016, 14–15) mukaan uusilla teknologisilla sovelluksilla ja automaatiolla voidaan korvata 

ihmisiä juuri rutiinitehtävissä, joita jää siten vähemmän ihmisten vastuulle. Alexanderin (2018) 

ja Meskovicin ym. (2018) mukaan tulevaisuudessa niillä voidaan korvata ihmisiä myös haas-

tavammissa tehtävissä. Kyselytutkimuksen skenaarioissa korostuivat myös opiskelijoiden nä-

kemykset siitä, että teknologinen kehitys luo todennäköisesti uudenlaisia työtehtäviä, joita ei 

vielä ole olemassa. Uusien työtehtävien syntyä ovat ennakoineet esimerkiksi Arntz ym. (2016), 

Kruskopf ym. (2019) sekä Pajarinen ja Rouvinen (2014). 

 

Todennäköisesti tarvittavien osaamisalueiden osalta tutkimuksessa huomattiin, että opiskelijat 

odottavat useiden inhimillisten kykyjen, kuten oppimis- ja uudistumiskykyjen tai ongelmanrat-

kaisu- ja päätöksentekokykyjen, olevan hyvin todennäköisesti työelämässä tarvittavia. Näke-

mykset vastaavat odotuksia, sillä jo aiempien tutkimusten tarkastelussa nähtiin, että ihmistyö-

voimaa odotetaan tarvittavan erityisesti inhimillisiä kykyjä vaativissa tehtävissä, joita on han-

kalampaa automatisoida eli joissa ihmisillä on etua tietojärjestelmiin nähden (esimerkiksi Autor 

2016; Galarza 2017; Kaarlejärvi & Salminen 2018, 241–242). Esimerkiksi World Economic 

Forumin tutkimuksessa (2018, 8–9, 12–13) on todettu inhimillisten taitojen, kuten ihmissuhde-

taitojen, sekä innovointikykyjen ja aktiivisen oppimisen taitojen korostuvan tulevaisuuden työ-

elämässä, kun taas Wilson (2013) on todennut ammattikohtaisten taitojen lisäksi myös ainakin 

ongelmanratkaisuun ja tiimityöhön liittyvien taitojen olevan tärkeitä – nämä tutkimukset tukevat 

kyselytutkimuksen löydöksiä. Inhimillisiin taitoihin liittyen Kermis ja Kermis (2010) ovat toden-

neet niin sanottujen pehmeiden taitojen, kuten tunneälyn, olevan arvostettuja taitoja tulevai-

suuden työelämässä. Tähän liittyen hieman yllättäenkin kyselytutkimuksessa tunneäly osaa-

misalueena jäi opiskelijoiden arvioissa vähiten todennäköisesti tarvittavien osaamisalueiden 

joukkoon – tosin kuitenkin melko todennäköisesti tarvittavan tasolle. 

 

Opiskelijoiden odotusten mukaan myös esimerkiksi teknologista osaamista tarvitaan tulevai-

suuden työelämässä hyvin todennäköisesti. Odotukset ovat linjassa opiskelijoiden muutosvoi-

mien vaikuttavuuksiin ja skenaarioiden todennäköisyyksiin liittyvien näkemysten kanssa: tek-

nologia ja uudenlaiset järjestelmät korostuivat niin muutosvoimiin, skenaarioihin kuin osaamis-

tarpeisiinkin liittyvien kysymysten vastauksissa. Opiskelijoiden odotukset teknologiaosaami-

sen tarpeesta vastaavat myös viitekehystä – esimerkiksi World Economic Forumin (2018, 8–

9) tutkimuksen mukaan teknologinen osaaminen on tärkeä taito tulevaisuudessa, minkä lisäksi 
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erilaisten teknologisen osaamisen osa-alueiden tärkeyttä ovat painottaneet esimerkiksi Fer-

nandez ja Aman (2018), Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 242–242) sekä Kruskopf ym. (2019). 

Teknologiseen osaamiseen liittyen tutkimuksissa on korostettu myös ohjelmointiosaamista 

(esimerkiksi Cooper ym. 2018; Lin & Hazelbaker 2019), jonka opiskelijat näkevät tämän kyse-

lytutkimuksen perusteella, hieman yllättävästikin, keskimäärin vain melko todennäköisesti tar-

vittavana osaamisalueena. Tämä saattaa johtua siitä, että ohjelmointiosaaminen saatetaan 

nähdä erityisosaamisena, jota kaikilta ei työelämässä välttämättä vaadita. 

 

Tämän tutkimuksen kanssa samankaltaisen tutkimuksen, Parhamin ym. (2012) tutkimuksen, 

mukaan opiskelijoiden mielestä laskentatoimen alan uran kannalta tärkeitä taitoja ovat esimer-

kiksi päätöksentekokyky, ammatillinen käytös, tiimityö ja ihmistenväliset taidot, suulliset ja kir-

jalliset kommunikaatiotaidot sekä analyyttiset ja kriittiset ajattelukyvyt. Myös tässä tutkimuk-

sessa opiskelijat arvioivat kaikki nämä osaamisalueet todennäköisesti tai hyvin todennäköi-

sesti tulevaisuudessa tarvittaviksi. 

 

Tutkimuksen tärkeänä osa-alueena oli myös koulutus ja sen vastaavuus osaamistarpeisiin. 

Esimerkiksi Güneyn (2014) ja Luon ym. (2018) mukaan alan koulutusta tulisi kehittää ajankoh-

taisten trendien mukaisesti, jotta alalle valmistuvilla olisi ajankohtaisia valmiuksia ja kilpailuky-

kyä työmarkkinoilla. Kyselytutkimuksen mukaan opiskelijoiden näkemykset eri osaamisaluei-

den oppimisen kattavuuksista vaihtelevat ja oppimiskuilujen analysoinnin perusteella tutkimuk-

sessa nähtiin, että moniin määriteltyihin osaamisalueisiin liittyy opiskelijoiden näkemyksen mu-

kaan jonkin verran oppimiskuilua. Määritellyt osaamisalueet oli johdettu kyselylomakkeeseen 

viitekehyksestä, minkä vuoksi niitä voidaan pitää ainakin jokseenkin ajankohtaisina trendeinä 

tai ennakoituina osaamistarpeina. Oppimiskuilut laskettiin erotuksina arvioitujen tarvittavuuk-

sien todennäköisyyksien ja oppimisen kattavuuksien välillä, joten ne eivät kerro suoraan eroja 

todellisten työelämän tarpeiden ja opetuksen laajuuden välillä. Ne antavat kuitenkin viitettä 

siitä, että opiskelijoiden käsitysten mukaan heillä ei välttämättä opintojen perusteella olisi täy-

siä valmiuksia kaikkiin osaamisalueisiin, joita he uskovat tarvitsevansa tulevaisuudessa. Täl-

löin edessä saattaa olla esimerkiksi Autorin (2015), Hakolan ym. (2019, 56) ja Varamäen 

(2019, 75) käsittelemä haaste: työelämän osaamistarpeet eivät kohtaa ihmisten osaamisen tai 

koulutuksen kanssa. 
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7.3. Tutkielman rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksen luotettavuuden osalta voidaan todeta, että tutkimuksen tulokset ovat lähinnä 

suuntaa-antavia. Tutkimuksessa kerättiin poikkileikkausaineisto, jonka toistettavuus tai seu-

ranta eivät ole mahdollisia. Reliabiliteettia ja validiteettia oli kuitenkin mahdollista tarkastella 

eri näkökulmista, kuten faktorianalyysien summamuuttujien sisäistä yhdenmukaisuutta, fakto-

rimallien sopivuutta, tutkimuksen kulun dokumentointia sekä mittareiden ulottuvuuksia arvioi-

malla. Yleistettävyyden osalta on todettava, että tutkimuksessa kerätty näyte ei välttämättä 

edusta täysin koko populaatiota, sillä kyseessä oli näyte eikä otos. Lisäksi kaikkia kohderyh-

mäläisiä ei välttämättä tavoitettu jakelukanavien moninaisuudesta huolimatta, ja vastausten 

määrä jäi rajalliseksi. Yleistettävyyden kannalta on kuitenkin hyvä, että kaikista kohdekorkea-

kouluista saatiin ainakin jonkin verran vastauksia. 

 

Tulevaisuuden työelämään liittyvä tutkimus etenee jatkuvasti ja tämänkin tutkielman aihe tar-

joaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulevaisuuden tutkimukselle. Vastaavia tutkimuksia voi-

taisiin soveltaa muillekin toimialoille tai maantieteellisille alueille, minkä lisäksi olisi mielenkiin-

toista nähdä esimerkiksi muutaman vuoden kuluttua, ovatko opiskelijoiden näkemykset muut-

tuneet – ja jos ovat, mihin suuntaan. Opiskelijoiden näkökulmia koulutuksen vastaavuudesta 

tulevaisuuden työelämään olisi mielenkiintoista seurata myös työelämän murroksen kehitty-

essä. Lisäksi tulevaisuudessa voitaisiin tutkia ennakoinnin sijaan alalla toteutuneita skenaa-

rioita sekä osaamistarpeita, tosin tätä varten tarvittaisiin mahdollisesti ennemmin alalla työs-

kentelevien kuin opiskelijoiden näkökulmia. 

 

Teknologinen kehitys ja muut muutosvoimat muovaavat tulevaisuuden työelämää ja työelä-

män tarpeita erilaisiksi kuin nykyään. Varamäen (2019, 17) mukaan mahdollisten muutospai-

neiden ja muutosten vaikutusten ymmärtäminen ja ennakointi on tärkeää muutoksiin sopeutu-

misen ja valmistautumisen kannalta. Työelämään valmistautumisen kannalta korkeakouluilla 

on tärkeä rooli tulevaisuuden ammattilaisten kouluttajina. Jotta koulutus vastaisi ja valmistaisi 

opiskelijoita todellisiin tulevaisuuden tarpeisiin, tulisi koulutuksen suunnittelussa katsoa eteen-

päin ja ennakoida muutosvoimia sekä niiden vaikutuksia koulutusalan työelämään ja työelä-

män tarpeisiin. Työelämä siis muuttuu – täten myös koulutuksen tulee kehittyä ajan tasalla 

pysymiseksi.  
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Liite 7: Olennaisten SAS Enterprise Guide -testien tulokset 

(Tarkemmat SAS Enterprise Guide -testien tulokset saatavilla tekijältä pyydettäessä) 

 
❖ Kysymys 9, normaalijakaumatesti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
❖ Kysymys 9, keskiarvotesti: 
 
N Mean Std Dev Std Err Minimum Maximum 

108 8,2315 1,5534 0,1495 1,5000 10,0000 

 

DF t Value Pr > |t| 

107 0,21 0,8336 

 
 
❖ Iän ja työkokemuksen yhteys arvioituihin muutosvoimien vaikutuksiin ja asentei-

siin, Spearmanin korrelaatiotestit 
 

 Ikä Työkokemus 

 Korrelaatiokerroin P-arvo Korrelaatiokerroin P-arvo 

10a_vaikutus_digit 0,04938 0,6101 -0,02012 0,8355 

10b_vaikutus_automat 0,07015 0,4686 0,15755 0,1018 

10c_vaikutus_robotiikka 0,13744 0,1600 0,19005 0,0510 

10d_vaikutus_tekoaly 0,07128 0,4657 0,13456 0,1670 

10e_vaikutus_pilviteknologia -0,09701 0,3179 -0,13615 0,1600 

10f_vaikutus_global -0,08930 0,3650 -0,17324 0,0772 

10g_vaikutus_laki -0,17741 0,0689 -0,09891 0,3131 

10h_vaikutus_vastuullisuus 0,03082 0,7515 -0,00722 0,9409 

10i_vaikutus_liikkuvuus -0,13117 0,1844 -0,13740 0,1643 

10j_vaikutus_kyberturva -0,04938 0,6186 -0,03895 0,6946 

10k_vaikutus_ikaluokat -0,05846 0,5556 -0,02034 0,8376 

10l_vaikutus_diginat 0,01563 0,8792 -0,05334 0,6038 

10a_asenne_digit 0,05687 0,5987 0,05394 0,6177 

10b_asenne_automat -0,08683 0,4239 0,01402 0,8974 

10c_asenne_robotiikka 0,08018 0,4630 0,05193 0,6349 

10d_asenne_tekoaly 0,04372 0,6876 0,16165 0,1347 

10e_asenne_pilviteknologia 0,03375 0,7591 -0,02114 0,8477 

10f_asenne_global 0,09482 0,3909 -0,14297 0,1945 

10g_asenne_laki 0,09044 0,4048 -0,04039 0,7103 

10h_asenne_vastuullisuus 0,11378 0,2940 -0,14963 0,1666 

10i_asenne_liikkuvuus 0,09757 0,3743 0,08175 0,4570 

10j_asenne_kyberturva -0,03439 0,7533 0,02615 0,8111 

10k_asenne_ikaluokat 0,26498 0,0131 0,18775 0,0816 

10l_asenne_diginat 0,15372 0,1576 -0,03440 0,7532 

 
(jatkuu) 

Basic Statistical Measures 

Location Variability 

Mean 8,231481 Std Deviation 1,55345 

Median 8,250000 Variance 2,41321 

Mode 8,000000 Range 8,50000 

  Interquartile Range 2,00000 

Note: The mode displayed is the smallest of 2 modes with a count of 24. 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0,16299459 Pr > D <0,010 
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❖ Muutosvoimien uskottujen vaikutusten (kysymys 10a) yhteys arvioon todennä-

köisyydestä, että työelämä on tulevaisuudessa erilaista (kysymys 9), Spearmanin 
korrelaatiotestit 

 
 Kysymys 9: arvio tulevaisuuden työelämän erilai-

suuden todennäköisyydestä 

 Korrelaatiokerroin P-arvo 

10e_vaikutus_pilviteknologia 0,26164 0,0065 

10f_vaikutus_global 0,09062 0,3579 

10g_vaikutus_laki 0,10614 0,2812 

10h_vaikutus_vastuullisuus 0,29629 0,0019 

10i_vaikutus_liikkuvuus 0,02184 0,8267 

10j_vaikutus_kyberturva 0,22746 0,0202 

10k_vaikutus_ikaluokat 0,22475 0,0225 

10l_vaikutus_diginat 0,27863 0,0060 

Digit_teknologia_vaikutus 
Summamuuttuja digitalisaatioon ja 
uusiin teknologioihin liittyvien muuttu-
jien vaikutuksesta tulevaisuuden työ-
elämään 

0,37767 <0,0001 

 
 
 
❖ Osaamisten todennäköisyyksiin liittyvien summamuuttujien normaalijakauma-

testit 
 
 

Muuttuja Testi Testisuure P-arvo Johtopäätös 

SUMMA_inhimillisettaidot Kolmogorov-
Smirnov 

0,1804 <0,010 Ei normaalijakau-
tunut 

SUMMA_ihmistenvalisettaidot Kolmogorov-
Smirnov 

0,1366 <0,010 Ei normaalijakau-
tunut 

SUMMA_teknologiajadata Kolmogorov-
Smirnov 

0,2440 <0,010 Ei normaalijakau-
tunut 

SUMMA_verkostotiimi Kolmogorov-
Smirnov 

0,2007 <0,010 Ei normaalijakau-
tunut 
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❖ Osaamisten todennäköisyyksien ja taustatekijöiden väliset yhteydet, Spearmanin 

korrelaatiotestit 
 

 Arvoissa esitetään yllä korrelaatiokerroin ja alla sen p-arvo 
(tilastollisesti merkittävät p-arvot korostettu värillä) 

Osaamisen muuttuja Ikä Työkokemus Kysymyksen 9 
vastaus 

14a_todnak_ammattitie-
dot 

0,24116 
0,0115 

0,18651 
0,0522 

0,10185 
0,2943 

14b_todnak_lainopillinen 0,12416 
0,1983 

0,11991 
0,2143 

-0,01797 
0,8535 

14c_todnak_tutkimus 0,18372 
0,0570 

-0,00385 
0,9685 

0,21971 
0,0230 

14d_todnak_erialat 0,25454 
0,0082 

0,15496 
0,1110 

0,07636 
0,4365 

14e_todnak_itjarjestelmat 0,10001 
0,3008 

0,17877 
0,0629 

0,11237 
0,2469 

14g_todnak_ohjelmointi -0,03140 
0,7470 

-0,02178 
0,8230 

0,19330 
0,0461 

14i_todnak_robtekoaly 0,01182 
0,9034 

0,01538 
0,8744 

0,27827 
0,0037 

14j_todnak_analyyttinen 0,21161 
0,0272 

0,17472 
0,0692 

0,03655 
0,7073 

14k_todnak_kriittinen 0,23365 
0,0145 

0,06983 
0,4706 

0,20268 
0,0354 

14l_todnak_logiikkamat 0,10112 
0,2954 

-0,00746 
0,9386 

0,04220 
0,6645 

14n_todnak_tunnealy 0,23571 
0,0150 

0,13265 
0,1753 

-0,04926 
0,6178 

14s_todnak_kirjalliset 0,13367 
0,1658 

0,14866 
0,1229 

0,12775 
0,1876 

14u_todnak_kielet -0,10425 
0,2829 

0,08186 
0,3996 

-0,11699 
0,2301 

14v_todnak_media -0,07038 
0,4713 

-0,02604 
0,7901 

0,06566 
0,5037 

14w_todnak_johtaminen -0,04950 
0,6126 

-0,07531 
0,4407 

0,05176 
0,5982 

14ad_todnak_innovat -0,00801 
0,9345 

0,06996 
0,4718 

0,09993 
0,3058 

SUMMA_inhimillisettaidot 0,09545 
0,3258 

0,21273 
0,0271 

0,07455 
0,4454 

SUMMA_ihmistenvaliset-
taidot 

-0,17931 
0,0646 

-0,03441 
0,7250 

0,01800 
0,8547 

SUMMA_teknologiajadata 0,06729 
0,4869 

0,13467 
0,1627 

0,18141 
0,0603 

SUMMA_verkostotiimi -0,05247 
0,5897 

-0,03083 
0,7515 

0,07023 
0,4722 

 
 
 
 
 
 
 
(jatkuu)  



Liite 7 

(liite 7 jatkoa) 
 
❖ Sukupuolen ja korkeakoulun sekä osaamisten summamuuttujien Kruskal-Wallis  

-testien lisätiedot (Wilcoxon Scores) 
 

Analysoitava muuttuja: SUMMA_inhimillisettaidot 

Sukupuoli N Tulosten summa 
(sum of scores) 

Keskiarvotulos 
(mean score) 

Nainen 47 3146,0 66,936170 

Muu 2 124,0 62,000000 

Mies 59 2616,0 44,338983 

 

Analysoitava muuttuja: SUMMA_ihmistenvalisettaidot 

Sukupuoli N Tulosten summa 
(sum of scores) 

Keskiarvotulos 
(mean score) 

Nainen 47 2969,00 63,170213 

Muu 2 24,50 12,250000 

Mies 58 2784,50 48,008621 

 

Analysoitava muuttuja: SUMMA_ihmistenvalisettaidot 

Korkeakoulu N Tulosten summa 
(sum of scores) 

Keskiarvotulos 
(mean score) 

LUT 37 1673,50 45,229730 

LAB 35 2339,00 66,828571 

UEF Kuopio 16 869,50 54,343750 

UEF Joensuu 19 896,00 47,157895 

 
 

❖ Oppimiskuilun keskiarvomuuttujan jakauma 
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❖ Iän ja työkokemuksen yhteydet keskimääräisen oppimiskuilun kanssa, Spearma-

nin korrelaatiotestit 
 

 Ikä Työkokemus 

 Korrelaatiokerroin P-arvo Korrelaatiokerroin P-arvo 

KESKIARVO_oppimis-

kuilu 

0,23454 0,0261 -0,01116 0,9169 

 
 
❖ Taustatietojen yhteydet arvioihin koulutustapojen valmistavuuksista 
(ylempi arvo kuvaa testisuuretta/korrelaatiokerrointa, alempi sen p-arvoa) 
 

Koulutustapaa kuvaava 
muuttuja 

Sukupuoli 
(Kruskal-Wallis) 

Ikä 
(Spearmanin 
korrelaatio) 

Työkokemus 
(Spearmanin 
korrelaatio) 

17a_valmist_luennot 2,4615 
0,2921 

-0.19641 
0.0407 

-0.16528 
0.0859 

17b_valmist_hlokohtteht 0,8371 
0,6580 

0.16945 
0.0782 

0.11093 
0.2508 

17c_valmist_ryhmateht 2,4276 
0,2971 

-0.08399 
0.3852 

-0.20910 
0.0291 

17d_valmist_tyovierailija 2,3343 
0,3113 

-0.07500 
0.4470 

-0.05977 
0.5448 

17e_valmist_verkko 3,9938 
0,1358 

0.23837 
0.0130 

0.23038 
0.0165 

17f_valmist_tyoharj 3,5383 
0,1705 

0.00220 
0.9823 

0.22239 
0.0233 

17g_valmist_harjtyot 0,0952 
0,9535 

-0.00075 
0.9939 

-0.06779 
0.4857 

17h_valmist_harjtyoyritys 3,1428 
0,2078 

-0.01985 
0.8423 

-0.05413 
0.5871 

17i_valmist_opinnayte 0,4635 
0,7931 

0.00309 
0.9748 

-0.11781 
0.2268 

17j_valmist_opinnayteyritys 0,8251 
0,6620 

0.11949 
0.2316 

0.01167 
0.9074 

17k_valmist_oppimispeli 0,0269 
0,9867 

0.14027 
0.1728 

0.11965 
0.2456 

17l_valmist_vaihto 1,5518 
0,4603 

0.14024 
0.1925 

0.04024 
0.7097 

17m_valmist_yritysvierailu 5,8129 
0,0547 

0.02176 
0.8299 

0.00609 
0.9520 

17n_valmist_tapahtuma 3,6580 
0,1606 

-0.05888 
0.5688 

-0.00638 
0.9508 
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❖ Kysymys 18, normaalijakaumatesti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
❖ Kysymys 18, keskiarvotesti: 
 

N Mean Std Dev Std Err Minimum Maximum 

109 7.1330 1.5117 0.1448 2.0000 10.0000 

 

Mean 95% CL Mean Std Dev 95% CL Std Dev 

7.1330 6.8460 7.4200 1.5117 1.3342 1.7442 

 

DF t Value Pr > |t| 

108 0.92 0.3603 

 

Basic Statistical Measures 

Location Variability 

Mean 7,133028 Std Deviation 1,51175 

Median 7,500000 Variance 2,28538 

Mode 8,000000 Range 8,00000 

  Interquartile Range 1,50000 

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0,13466475 Pr > D <0,010 


