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Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida, miten suomalaiset 

kauppatieteelliset yksiköt tarjoavat eettisyyden koulutusta. Erityisesti 

tutkimuksessa keskityttiin laskentatoimen pääaineen opiskelijoille 

kohdistettuun eettisyyden koulutukseen. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys rakentui sekä eettisyyden koulutusta että eettisyyden ja liike-

elämän välistä suhdetta yleisesti käsittelevään tutkimukseen. Empiirisen 

aineiston keräämiseen sovellettiin kyselytutkimusta, joka lähetettiin kaikille 

suomalaisen yliopiston tai korkeakoulun palveluksessa oleville 

laskentatoimen professoreille, lehtoreille, yliassistenteille sekä 

assistenteille. Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat eettisyyden olevan osa 

jokaisen suomalaisen laskentatoimea opettavan kauppatieteellisen 

yksikön kurssitarjontaa. Vain neljä yksikköä tarjosi tutkimuksen tulosten 

mukaan erillistä, eettisyyteen tai yhteiskuntavastuuseen keskittyvää 

opetusta. Valtaosa opetti eettisyyttä osana muuta kauppatieteiden 

opetusta. Pääosa suomalaisista laskentatoimen opettajista piti 

tutkimuksen tulosten mukaan eettisyyden koulutusta joko erittäin tärkeänä 

tai melko tärkeänä osana laskentatoimen koulutusta.  
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The aim of the study was to analyse the teaching of ethics at Finnish 

business schools. The special focus was on analysing the ethics teaching 

redound upon accounting majors. The theoretical framework was 

composed of international studies on both ethics education in business 

and on the relationship between ethics and business. The theoretical 

framework included both empirical and theoretical studies. The empirical 

data was collected with a survey that was send to every Finnish university 

accounting professor, lector, senior assistant and assistant. The results of 

the survey indicated that ethics is a part of Finnish accounting education in 

every university. Only four Finnish universities teaching accounting 

maintain standalone ethics or social accountability courses while others 

integrate ethics teaching to other business courses. Also according to the 

results the majority of Finnish accounting teachers regard ethics as a very 

or a quite important part of university accounting education.  
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1 JOHDANTO  
 

1.1 Taustaa  

 

Taloudelliset epäselvyydet yhdistetään tänä päivänä vahvasti päivittäiseen 

liiketoimintaan ja organisaatioiden luotettavuus on kärsinyt suuren yleisön 

silmissä viime vuosina merkittävästi. Jo 1980 – luvulla kohdattiin 

merkittäviä puutteita yritysten taloudellisessa raportoinnissa sekä 

tilintarkastuksessa ja suuret skandaalit toistuivat uudelleen 2000-luvun 

alussa, jolloin HIH ja Harris Scarfe Australiassa, Enron ja Worldcom 

Yhdysvalloissa sekä Parmalat Euroopassa jäivät kiinni merkittävistä 

eettisistä rikoksista taloudellisessa raportoinnissaan. Nämä eettiset 

väärinkäytökset heikensivät talouden ja erityisesti laskentatoimen 

ammattilaisten mainetta merkittävästi. (Dellaportas 2006, 391) 

 

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan neljäkymmentä yritystä Fortune 

100 -listalta on syyllistynyt jonkinlaiseen epäeettiseksi katsottavaan 

toimintaan vuosien 2000 ja 2005 välisenä aikana. Yleisimmäksi 

epäeettinen toiminta osoittautui juuri laskentatoimen alueella ja jopa 

kahdenkymmenen Fortune 100 -listan yrityksistä katsottiin syyllistyneen 

epäeettisyyteen tällä alueella. (Clement 2006, 5; 11) 

 

Viime vuosina esiin nousseisiin laskentatoimen eettisyyteen liittyviin 

ongelmiin on pyritty osaltaan vastaamaan normistojen ja sääntöjen 

kehittämisellä ja toisaalta on painotettu eettisyyden koulutuksen tärkeyttä. 

Kahtiajako eettisyyden koulutuksen suhteen on syntynyt ristiriitaisista 

mielipiteistä eettisyyden opetettavuuden suhteen: osa tutkijoista näkee 

eettisyyden pohjan muodostuvan varhaislapsuuden ja vanhempien 

kasvatuksen varaan, kun taas toiset uskovat yliopistokoulutuksella olevan 

vielä merkittävä rooli opiskelijan eettisen päätöksenteon tukijana ja 

ohjaajana. (ks. esim. Bampton & Maclagan 2005) 
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Eettisyyden kysymyksiä on pohdittu laskentatoimen alueella jo pitkään ja 

kyse ei ole viimeaikojen suosion kasvamisesta huolimatta kovinkaan 

tuoreesta aiheesta. Ensimmäiset laskentatoimen eettiset säännöt 

julkaistiin jo 1900 -luvun alussa Yhdysvalloissa ja Suomessakin alan 

kirjallisuutta on esiintynyt aina 1950 -luvulta lähtien. Talouden 

heikentyminen 1980-luvun lopulla, niin muualla maailmassa kuin 

Suomessakin, teki aihealueen entistä suositummaksi tiedemaailman 

parissa. (Pylkkänen 1995, 9-10)  

 

Eettisyyden tutkimus laskentatoimen alueella on ollut kirjavaa. 

Tutkimukset ovat käsitelleet niin laskentatoimen harjoittajien eettistä 

päätöksentekokykyä (ks. esim. Leitsch, 2004), laskentatoimen roolia 

ympäristönsuojelussa ja saastuttamisessa (ks. esim. Gray & Collison, 

2002) sekä esimerkiksi laskentatoimen eettisyyden koulutusta (ks. esim. 

McPhail 2004). 

 

1.2 Tutkimuksen merkittävyys 

 

Laskentatoimen eettisyyden koulutus on maailmanlaajuisesti suosittu 

aihepiiri laskentatoimen tutkijoiden keskuudessa mutta Suomessa se ei 

ole saanut yhtä vahvaa huomiota. Suomalainen liiketoiminnan 

eettisyyteen liittyvä tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan lähinnä 

esimerkiksi yleisesti yritystoiminnan eettisyyteen liittyviä asioita (ks. esim. 

Takala 1993) ja suomalaisten kauppatieteellisten yksiköiden eettisyyteen 

liittyvä kurssitarjonta on jäänyt ilman huomiota. Tutkimuksen tekee siten 

merkittäväksi se, että sen kautta pyritään lisäämään tietoa suomalaisten 

yliopistojen ja korkeakoulujen laskentatoimen pääaineen opiskelijoille 

suunnatun eettisyyden koulutuksen nykytilasta. 

 

Tämä tutkimus keskittyy sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen 

pääaineen opiskelijoille suunnatun eettisyyden koulutuksen nykytilan 

tutkimiseen ja se ei pyri erottelemaan ulkoista ja sisäistä laskentatoimea 

omiksi alueikseen. Sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen erillään käsittely ei 
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ole tässä tutkimuksessa mielekästä tai edes mahdollista johtuen 

yliopistojen ja korkeakoulujen välisistä pääaineiden eroavaisuuksista. 

 

Ajankohtaiseksi tutkimuksen tekee laskentatoimen harjoittajien 

toimenkuvan muuttuminen viime vuosien aikana ja erityisesti sisäisen 

laskentatoimen kohdalla henkilöstön sanotaan muuttuneen yrityksen 

vahtikoirista sen konsulteiksi. Henkilöstön toimenkuva ei rajoitu enää 

ainoastaan laskennallisen tiedon keräykseen ja raportointiin vaan se 

ulottuu yli organisaatiorajojen tehtävään päätöksentekoon. (Granlund & 

Lukka 1998, 187) Saravanamuthun mukaan ennen suurta yleisöä palvellut 

ammattikunta on nykyisin suuntautunut yritysjohdon konsultiksi, mikä 

osaltaan asettaa eettiset kysymykset hyvin tärkeään asemaan. Tämä tuo 

edelleen hänen mielestään myös koulutukselle haasteita pyrkiä luomaan 

opiskelijalle pohja eettiseen päätöksentekoon (Saravanamuthu 2004, 587, 

590) Kyvyn eettiseen päätöksentekoon voidaan nähdä muodostuvan koko 

ajan tärkeämmäksi taidoksi laskentatoimen henkilöstölle toimialan 

vastuualueen laajentuessa.  

 

McPhailin (1999) mukaan laskentatoimen opiskelijoille suunnatun 

eettisyyden koulutuksen tärkeys korostuu johtuen myös siitä, että 

merkittävä osa kohdatuista eettisyyteen liittyvistä ongelmista ei McPhailin 

mielestä välttämättä johdu varsinaisesti epäeettisestä toiminnasta, johon 

vain harvat laskentatoimen ammattilaiset syyllistyvät. McPhailin mukaan 

ongelma piilee osittain myös eettiseksi koetussa toiminnassa: ”.. the 

greater problem and indeed threat to the cohesiveness of society may 

actually come, not from the minority of accountants who behave 

unethically but rather from the the majority of accounting professionals 

who appear to behave ethically!” McPhailin mukaan tämä johtuu osittain 

siitä, että laskentatoimen koulutuksessa taloudellisesti parhain ratkaisu, 

joka maksimoi yrityksen voiton, on paras ratkaisu myös moraalisesti 

(McPhail 1999, 836). McPhail pitää siis tärkeänä laaja-alaisemman 

näkökannan omaksumista laskentatoimen koulutukseen. Eettisyyden 

koulutus voisi olla hänen mielestään keino laajentaa laskentatoimen 
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tarjoamia näkökantoja ja auttaa opiskelijaa näkemään laajempia 

kokonaisuuksia laskentatoimen ongelmia kohdatessaan ja ratkaisuja 

tehdessään. 

 

1. 3 Tutkimusongelma, -tavoitteet ja -rajaukset 

 

Laskentatoimen eettisyyden koulutuksen kartoitus on kerännyt suosiota 

esimerkiksi yhdysvaltalaisten ja iso-britannialaisten tutkijoiden 

keskuudessa (ks. esim. Bampton & Cowton, 2002a) mutta suomalaisten 

yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintorakenteiden kannalta asiaa ei ole 

aikaisemmin lähestytty. On siis epäselvää tarjotaanko eettisyyden 

koulutusta suomalaisissa kauppatieteellisissä yksiköissä kauppatieteiden 

opiskelijoille ylipäätään ja vielä vähemmän tietoa on siitä, tarjotaanko 

eettisyyden koulutusta juuri laskentatoimen pääaineen opiskelijoille. 

Avoimia ovat myös kysymykset siitä, mikä osapuoli (tiedekunta) tarjoaa 

eettisyyden koulutusta suomalaisissa kauppatiedettä opettavissa 

yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä käsitteleekö eettisyyden koulutus 

nimenomaan laskentatoimea vai mahdollisesti vain esimerkiksi 

liiketoiminnan eettisyyttä yleisellä tasolla.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tästä johtuen analysoida laskentatoimen 

opettajille jaetun kyselylomakkeen sekä suomalaisten kauppatieteellisten 

yksiköiden virallisten opinto-oppaiden avulla, miten yleinen aihe eettisyys 

on suomalaisessa laskentatoimen opetuksessa ja millaista eettisyyden 

koulutusta suomalaisten kauppatieteellisten yksikköjen tutkintorakenteet 

tarjoavat tällä hetkellä laskentatoimen pääaineen lukijoille. 

 

Tutkimusongelmaksi voidaan siis esittää seuraava ongelma: Miten 

laskentatoimen pääaineen opiskelijoille tarjottu eettisyyden koulutus on 

sisällytetty suomalaisten kauppatieteellisten yksikköjen 

tutkintorakenteisiin? 
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Alaongelma: Missä muodossa eettisyyden koulutusta tarjotaan 

kauppatieteellisissä yksiköissä? 

 

Alaongelma: Millaisia aiheita laskentatoimen pääaineen opiskelijoille 

suunnatussa eettisyyden koulutuksessa käsitellään? 

 

Alaongelma: Miten tärkeänä osana laskentatoimen koulutusta 

suomalaisten kauppatieteellisten yksikköjen laskentatoimen opettajat 

pitävät eettisyyden koulutusta? 

 

Alaongelma: Miten eri kauppatieteelliset yksiköt eroavat toisistaan 

eettisyyden koulutuksen tarjonnan suhteen ja mistä nämä erot johtuvat? 

 

Tutkimuksessa rajataan toisaalta eettisyyden koulutus yliopiston 

virallisissa opinto-oppaissa ja tutkintorakenteissa ilmeneväksi, 

koulutukseksi, joka opinto-oppaissa ilmaistaan eettisyyteen tai 

yhteiskuntavastuuseen viittaavilla nimillä tai kurssikuvauksilla ja jonka 

laskentatoimen opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa. Toisaalta 

tutkimuksen empiirisen osion kyselytutkimuksessa annetaan vastaajille 

vapaus kertoa myös muusta heidän yliopiston tai korkeakoulun 

tarjoamasta, heidän eettisyyden koulutukseksi ymmärtämästään 

koulutuksesta, jota eivät viralliset opinto-oppaat mahdollisesti tuo esille. 

Tutkimuksen kvalitatiivisesta luonteesta johtuen käsitteiden ja tavoitteiden 

rajausten tahdottiin olevan joustavia. Eettisyyden koulutus rajattiin siis 

toisin sanoen yliopiston tai korkeakoulun tarjoamaksi koulutukseksi, joka 

käsittelee etiikkaan, eettisyyteen ja/tai yhteiskuntavastuuseen liittyviä 

aiheita ja jonka laskentatoimen opiskelija voi sisällyttää omaan 

tutkintoonsa. 

 

Viralliset opinto-oppaiden tutkintorakenteet eivät välttämättä paljasta 

opetuksen todellista sisältöä ja siten johda mahdollisimman kattavaan ja 

hyvään kuvaan siitä, millaista eettisyyden koulutusta suomalaiset 

kauppatieteelliset yksiköt tarjoavat laskentatoimen opiskelijoilleen. Tästä 
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johtuen iso osa tutkimuksen empiiristä osiota on sähköpostijakelulla 

laskentatoimen opettajille kohdistettu kyselytutkimus.  Myös 

tutkimusongelmat ja -tavoitteet haluttiin tästä johtuen rajata siten, että 

opinto-oppaiden sekä kyselylomakkeen antamien tietojen vertailu olisi 

mahdollista ja saatava aineisto mahdollisimman laajaa ja runsasta.  

 

Tutkimuksessa keskitytään nimenomaan yliopisto- ja korkeakoulutasoisen 

eettisyyden koulutuksen tutkimiseen, jolloin tutkimuksen ulkopuolelle 

rajataan muiden opintotasojen tai osapuolien laskentatoimen opiskelijoille 

tarjoama eettisyyden koulutus ja tätä käsittelevä aineisto.   

 

Tutkimuksen kohderyhmäksi on valittu suomalaisten yliopistojen ja 

korkeakoulujen kauppatieteellisten yksiköiden laskentatoimen professorit, 

lehtorit, yliassistentit sekä assistentit. Kohderyhmän rajauksen perusteena 

on ammattiryhmän osallistuminen konkreettisesti opetustyöhön.  

 

Teoreettiseen viitekehykseen haluttiin mukaan teoreettisia ja empiirisiä 

tutkimuksia liittyen sekä eettisyyden koulutukseen että myös etiikan ja 

liiketoiminnan väliseen suhteeseen yleisellä tasolla. Viitekehyksessä 

pyrittiin aineisto rajaamaan erityisesti yliopistomaailmaa ja opiskelijoita 

käsitteleviin tutkimuksiin. 

 

1. 4 Tutkimuksen teoriatausta 

 

Tutkimus on luonteeltaan kriittisen laskentatoimen teorian mukainen, 

jolloin sen keskeisenä lähtökohtana on vallitsevien näkökantojen ja 

toimintamallien kyseenalaistaminen sekä laskentatoimen liittäminen 

laajempaan sosiaalis-ympäristölliseen kontekstiin, jolloin laskentatoimen 

teknisyyden korostamisen sijaan keskitytään laskentatoimeen inhimillisenä 

toimintana. (Tilling & Tilt 2004, 558) 

 

Monet tutkijat ovat kritisoineet laskentatoimen koulutusta 

vanhanaikaisuudesta ja riittämättömyydestä nykypäivän haasteisiin 
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nähden (ks. esim.  Howieson 2003; Parker 2001; Kleinberg Neimark 1996, 

Boyce 2004) ja useiden tutkijoiden julkaisuissa painotetaan tarvetta 

yliopistokoulutuksen uudistamiselle nykypäivän haasteita vastaavaksi.  

 

Laskentatoimen eettisyyden tutkimuksen puolella koulutuksen tarve on 

myös vahvasti esillä jakaen paljon mielipiteitä: osa tutkijoista näkee 

koulutuksen ainoana ratkaisuna laskentatoimen eettisiin ongelmiin, kun 

taas osa pitää koulutusta merkityksettömänä. (ks. esim. Molyneaux 2004; 

Fraedrich et all.2005; Swanson 2005; Marnburg 2003; Bampton & 

Maclagan 2005) Edelleen on erilaisia mielipiteitä myös siitä, millaista olisi 

hyvä eettinen koulutus. Osa uskoo eettisten standardien vahvuuteen 

eettisyyden liittämiseksi laskentatoimen koulutukseen (ks. esim. Haywood 

& Wygal 2004). Toiset taas eivät usko pelkkään standardien opettamiseen 

vaan väittävät, että hyvä laskentatoimen etiikan koulutus edellyttää myös 

pyrkimystä kehittää opiskelijan eettistä päätöksentekokykyä sekä jopa 

vaikuttaa opiskelijan tunteisiin. Tätä näkemystä tukevat usein mielipiteet 

siitä, että standardit eivät ikinä voi kattaa kaikkia työssä kohdattavia 

eettisiä ongelmatilanteita.  

 

Laskentatoimen eettisyyden koulutuksen sisällyttäminen 

tutkintorakenteisiin on ollut viime vuosina vahvasti esillä mutta eettisyys on 

kuitenkin vain yksi osa-alue, joka kilpailee tilasta tutkintorakenteissa ja 

tästä johtuen koulutuksen järjestäminen koetaan usein haasteelliseksi. 

(Mantzke et all. 2005, 66–67) Liiketoiminnan eettisyyden koulutuksen on 

tutkittu tulleen suositummaksi esimerkiksi Iso-Britannian yliopistoissa 

2000-luvun vaihteen tienoilla mutta sen esiintyminen yliopistoittain on ollut 

erittäin vaihtelevaa johtuen siitä, että eettisyyden koulutus on ollut usein 

yksittäisten luennoitsijoiden mielenkiinnon aikaansaannosta. 

Laskentatoimen eettisyyden koulutuksen suhteen tilanne on vielä 

heikompi vain muutaman luennoitsijan järjestäessä eettisyyden 

koulutusta. (Bampton & Cowton 2002b, 52, 59) Jo 1980-luvulla tehty 

yhdysvaltalainen tutkimus laskentatoimen eettisyyden koulutuksen tasosta 

(ks. Cohen & Pant 1993) osoitti vastaavia tuloksia: eettisyys on häviävän 
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pieni osa laskentatoimen koulutusta huolimatta aihepiirin suosion 

noususta tutkijoiden keskuudessa viimeisen 10–20 vuoden aikana.  

 

Bamptonin ja Cowtonin Iso-Britannian yliopistojen johdon laskentatoimen 

eettistä koulutusta kartoittava tutkimus nimesi merkittävimmiksi syiksi 

tähän opettajien intressipulan ja toisaalta myös opintomateriaalin ja ajan 

puutteen tutkintorakenteissa. (Bampton & Cowton 2002b, 59) Bamptonin 

ja Maclaganin vuonna 2005 julkaistu tutkimus puolestaan osoitti, että 

opiskelijat sekä laskentatoimen opettajat suhtautuvat koulutukseen hyvin 

skeptisesti ja jopa suoranaisesti sitä vastustaen (Bampton & Maclagan, 

2005, 297).  

 

Aristoteles kuvaili eettisyyttä vahasta tehdyksi muodoksi, jonka jokainen 

voi muokata haluamansa näköiseksi. (Fraedrich et al., 2005, 27) Eri arvot 

omaavat yksilöt pitävät siis eri asioita oikeina ja eettisinä jolloin etiikka ja 

eettisyys ovat usein hyvin vaikeita käsitteitä määritellä. Tämä jo itsessään 

tekee joillekin eettisyyden koulutuksen luotaantyöntäväksi ja 

kauppatieteiden piiriin kuulumattomaksi aiheeksi.  

 

Etiikka tarkoittaa moraalifilosofiaa, joka tutkii hyvän ja pahan, oikean ja 

väärän, oikeudenmukaisuuden ja muiden näihin liittyvien käsitteiden 

luonnetta, alkuperää ja alaa (Saarinen, 1985, 22). 

 
1.5 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tutkimus ei pyri todistamaan tilastollisesti suomalaisille laskentatoimen 

opiskelijoille ohjatun eettisyyden koulutuksen nykytilaa vaan se pyrkii 

lähinnä lisäämään tietoa eettisyyden koulutuksesta Suomessa sekä 

selvittämään, mikä on sen asema suomalaisessa kauppatieteellisessä 

yliopistokoulutuksessa tänä päivänä. Kysymys on siis kvalitatiivisesta, 

tietoa rikastavasta tutkimuksesta, jonka avulla pyritään paremmin 

ymmärtämään eettisyyden koulutuksen asemaa Suomessa 

kokonaisvaltaisesti. 
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Tutkimuksen teoreettisen osan rakentuessa aikaisemmin tehtyihin 

tutkimuksiin valtaosa lähdeaineistoa ovat tieteelliset artikkelit ja eettisyyttä 

käsittelevä kirjallisuus. Merkittävässä roolissa ovat aiemmin 

laskentatoimen eettisyyden koulutuksesta tehdyt empiiriset tutkimukset 

(ks. esim. Bampton & Cowton 2002a), jotka ovat osittain apuna myös 

tutkimuksen empiirisen osion rakentamisessa. 

 

Tutkimuksen käsitellessä yliopistoja ja korkeakouluja koko Suomen 

laajuisesti tutkimuksen empiirisen osan toteuttaminen kohtaa rajoitteita 

sekä ajankäytön että taloudellisuuden osalta. Henkilöhaastatteluiden 

toteuttaminen eri Suomen yliopistoihin on tutkimuksen ajankäytön ja 

taloudellisten resurssien ulottumattomissa ja tästä johtuen empiirinen 

aineisto kerättiin ns. survey -metodia hyväksikäyttäen.  

 

Henkilöhaastatteluiden sijasta tutkimuksen empiiristä osiota varten 

toteutettiin kyselylomaketutkimus, jonka jakeluun sekä muodostamiseen 

sovellettiin Webropol – ohjelmaa. Laadullista tutkimusta osana ollessa 

kyselylomakkeen sisältö painottui avoimiin kysymyksiin. Kyselylomake 

lähetettiin sähköpostitse kaikille suomalaisten kauppatieteellisten 

yksikköjen laskentatoimen professoreille, lehtoreille, yliassistenteille sekä 

assistenteille. Kyselylomakkeen lisäksi tutkimuksen empiirisen osion 

aineistona toimi osaltaan myös suomalaisten yliopistojen ja 

korkeakoulujen internetsivuilta haetut opinto-oppaat tutkintorakenteineen 

ja kurssikuvauksineen. 

 

Tutkimuksen teoreettisen osan alussa tutustutaan etiikan ja eettisyyden 

käsitteisiin sekä käsitellään liike-elämän, laskentatoimen ja etiikan välisiä 

suhteita. Tämän jälkeen perehdytään eettisyyteen osana laskentatoimen 

koulutusta ja käsitellään lyhyesti myös laskentatoimen koulutuksen 

kohtaamaa kriittistä kirjoittelua. 

 

Empiirisessä osassa esitellään ensin sovelletut tutkimusmetodit sekä 

tutkimuksen kohteena olevat suomalaiset kauppatieteelliset tiedekunnat 
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sekä valittu kohderyhmä. Tämän jälkeen empiirinen osio keskittyy siihen, 

miten suomalaiset kauppatieteelliset tiedekunnat tarjoavat eettisyyden 

koulutusta laskentatoimen pääaineen opiskelijoilleen ja millaista tarjottu 

eettisyyden koulutus on. Empiirisen osion myötä pyritään myös 

selvittämään, millaisia asenteita suomalaisten kauppatieteellisten 

tiedekuntien laskentatoimen opettajilla on laskentatoimen eettisyyden 

koulutusta kohtaan. Lopussa on johtopäätökset ja yhteenveto. 
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2 LIIKE-ELÄMÄ, LASKENTATOIMI JA ETIIKKA  
 
Lewisin & Wärnerydin (1994) mielestä mielenkiinto liike-elämän ja etiikan 

väliseen suhteeseen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina ja syyksi 

tähän he näkevät sekä viimevuosina korostuneen epäeettisen toiminnan 

liike-elämän eri alueilla että myös mielenkiintoisen ja värikkään 

keskustelun, jota käydään liike-elämän ja eettisyyden välisestä suhteesta. 

(Lewis & Wärneryd 1994, 3) 

 

Tämän kappaleen alussa avataan hieman etiikan ja eettisyyden käsitteitä, 

minkä jälkeen perehdytään liike-elämän ja eettisyyden sekä 

laskentatoimen ja eettisyyden välisiin suhteisiin. 

 

2.1 Mitä on etiikka ja eettisyys? 

 
Etiikka on filosofian haara, joka pohtii ja pyrkii selvittämään sen, mikä on 

oikein ja mikä on väärin. Moraaliset ongelmat ja arvot ovat eettisen 

pohdinnan aineksia ja moraali on ihmisen kyky erottaa oikea ja väärä sekä 

kyky toimia sen perusteella. (Airaksinen 1991, 232) Etiikkaa ja moraalia 

saatetaan usein käyttää synonyymeinä mutta kyseessä on 

todellisuudessa täysin eri sisältöiset käsitteet. Moraalisuus on sosiaalinen 

instituutio, jolla on tietyt säännöt, joita noudattamalla voi pyrkiä toimimaan 

ja elämään moraalisesti. Etiikka puolestaan on moraalifilosofiaa, jossa 

pyritään teorioita tutkimalla määrittämään oikea ja väärä, tutkimaan 

yhteiskunnan moraalisuutta sekä tekemään ehdotuksia sen 

kehittämiseksi. (Beauchamp & Bowie 1983, 1, 3) 

 

Sokrateen kysymys ”How should one live?” on keskeinen lähtökohta, kun 

pyritään ymmärtämään mitä on etiikka ja eettisyys. Kysymys oli aikoinaan 

alku eettiselle pohdinnalle, joka jatkuu yhä tänäkin päivänä. Maailman 

muuttuessa vastaukset pohdintoihin muuttuvat mutta perimmäiset 

kysymykset säilyvät ennallaan – ihminen pohtii miten elää järkevää 

elämää. (Keller 2006, 4-5) 
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Etiikkaa voidaan lähestyä sekä normatiivisista että deskriptiivisistä 

lähtökohdista. Normatiivinen etiikka pyrkii määrittämään, mikä on eettisesti 

hyväksyttävää jolloin siis normatiivista etiikka harjoittavat moraalifilosofit. 

Deskriptiivinen etiikka puolestaan pyrkii empiirisesti testaamaan 

normatiivisen etiikan teorioita eli soveltamaan moraalifilosofian 

normatiivista etiikkaa yksilöllisiin tilanteisiin. (Fraedrich et al. 2005, 27 – 

28)  

 

Deskriptiivinen etiikka voidaan jakaa edelleen tieteelliseen tutkimukseen 

sekä käsitteelliseen tutkimukseen. Deskriptiivinen tieteellinen tutkimus 

keskittyy usein moraalikäyttäytymisen kuvailuun ja selittämiseen, kun taas 

käsitteellinen tutkimus kattaa moraalifilosofian etiikan perimmäisten 

käsitteiden kuten esimerkiksi hyveen, hyvän, pahan tai 

oikeudenmukaisuuden analysoinnin. (Beauchamp & Bowie 1983, 5) 

 

Normatiivista etiikkaa on puolestaan yleistä sekä sovellettua. Yleinen 

normatiivinen etiikka pyrkii muodostamaan perustavanlaatuisia normeja 

yhteiskunnan moraalisiksi ohjenuoriksi eli yleinen normatiivinen etiikka 

pyrkii siis määrittämään, miten yhteiskunnan tulisi toimia ollakseen 

moraalinen. (Beauchamp & Bowie 1983, 5)  

 

Yleinen normatiivinen etiikka jaetaan useimmiten kahteen osa-alueeseen: 

teleontologiaan ja deontologiaan. Teleontologian lähtökohtana on, että se 

pyrkii maksimoimaan kokonaishyvinvointia ja sen mukaan päämäärä 

hyvittää käytetyt keinot. Tekojen moraalisuuden määrittää siis täysin 

näiden tekojen seuraus. Teleontologiasta yleisin esimerkki on 

utilitaristinen teoria. (Fraedrich et al. 2005, 28) Utilitarismin 

perusajatuksena on, että teko on moraalinen mikäli siitä seuraa 

mahdollisimman paljon hyvää koko maailmalle eli utilitarismin moraalinen 

sääntö on pyrkiä maksimoimaan koko yhteiskunnan hyvinvointia. 

(Beauchamp & Bowie 1983, 21)  
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Deontologia puolestaan tavoittelee yksilön etua ja sen mukaan käytetyt 

keinot ovat varsinaista päämäärää merkittävämmät. (Fraedrich et al. 2005, 

28) Deontologian mukaan siis itse teko voi olla moraalisesti oikein ja 

moraalisuutta ei sen mukaan määrittele teon seuraus. Esimerkiksi 

ystävyyssuhteet sekä lapsen ja vanhemman suhde on hyvä itsessään ja 

tekojen seuraus ei määritä niiden moraalisuutta. (Beauchamp & Bowie 

1983, 31–32) 

 

Sovellettu normatiivinen etiikka puolestaan soveltaa yleisen normatiivisen 

etiikan periaatteita eri yhteiskunnan osa-alueisiin kuten esimerkiksi eri 

ammattikuntien toiminnan moraaliseen ohjaukseen. Yhtenä esimerkkinä 

sovelletusta normatiivisesta etiikasta on esimerkiksi liike-elämän etiikka. 

(Beauchamp & Bowie 1983, 5-6)  

 

2.2. Liike-elämä ja eettisyys 

 

Liike-elämän ja etiikan suhde aiheuttaa paljon keskustelua ja vielä 

enemmän erilaisia näkökantoja liittyen mm. siihen, miten liike-elämä on tai 

voi olla eettistä ja voiko liike-elämässä toimivia yrityksiä pitää moraalisesti 

vastuullisina.  

 

Airaksinen (1991) esittää, että toiset väittävät liiketoiminnan itsessään 

olevan amoraalista tiettyyn päämäärään johtavaa toimintaa, jonka 

moraalinen säätely tulee tapahtua ulkopuolelta annettujen lakien ja 

säädöksien kautta ja jonka moraalinen itsesäätely ei siis ole riittävää.  

Airaksisen mukaan väitetään toisaalta myös, että liiketoiminnan tulee 

poiketa puhtaasta tuottoon orientoituvasta päätöksenteosta ollakseen 

moraalisesti vastuuntuntoista, mikä taas heikentää vapaan kilpailun 

järjestelmän toimimista koko yhteiskunnan hyvinvoinnin hyväksi. 

Moraalisesti vastuullisuudesta ei tämän ajattelutavan mukaan ole siis 

vastuussa yritys, vaan vapaan kilpailun mekanismi.  Tämän näkökannan 

mukaan yritykset toimivat moraalittomasti siis ainoastaan mikäli ne 

rikkovat lakia. (Airaksinen 1991, 202–203) 
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Kellerin (2006) mielestä puolestaan, mitä vapaampi kilpailu markkinoilla 

vallitsee, niin sitä tärkeämpää olisi peräänkuuluttaa markkinoiden kaikkien 

yrityksien osallistumista sosiaalisesti ja eettisesti vastuuntuntoiseen 

liiketoimintaan. (Keller 2006, 8) Keller ei siis usko, että kilpailumekanismi 

korvaa yrityksen moraalisen vastuun vaan, että yrityksiltä itseltään tulisi 

vaatia moraalista vastuuta – toisin sanoen yrityksiä tulisi pitää moraalisesti 

vastuullisina ryhmittyminä. Airaksisen (1991) mukaan yrityksiä voi verrata 

moraalisesti vastuussa oleviin yksilöihin, sillä yritykset konglomeraatteina 

”ovat organisoituneita ryhmiä, joilla on yhteinen toiminnan päämäärä ja 

selkeä johto.” Toisaalta ne ovat myös legaalisia eli oikeuskelpoisia ja 

täyttävät myös moraalisesti vastuullisen yksilön rationaalisuusvaatimukset. 

Edelleen yritysten moraalisen vastuullisuuden tärkeys korostuu myös 

siinä, miten ne kantavat nyky-yhteiskunnassa jopa yksilöä ja yhteisöjä 

enemmän vastuuta ja valtaa. Tästä johtuen yritysten toimintaa ohjaamaan 

ja sille rajoja asettamaan sovelletaan mm. liike-elämän etiikkaa. 

(Airaksinen 1991, 178, 190–192) 

 

Yrityksen sosiaalisen vastuun ollessa kyseenalainen ja keskustelua 

aiheuttava aihealue niin yhä enemmän monipuolista keskustelua 

synnyttää kysymys siitä, millaista on moraalisesti ja sosiaalisesti 

vastuullinen liiketoiminta. Osa keskustelusta tukee ajattelua, jonka 

mukaan liiketoiminnan ensisijainen ja ainut tehtävä on voiton maksimointi. 

Tämän ajattelun mukaan yhteiskunnan edun valvonta ei ole yritysten vaan 

valtion tehtävä. Toisaalta taas kannatusta saa myös ajattelu, jonka 

mukaan yhteiskunta voi vaatia yritykseltä, että sen toiminta ei aiheuta 

harmia muulle yhteiskunnalle, jolloin sen toiminnan tulee siis olla 

yhteiskunnan moraalisääntöjen mukaista. (Beauchamp & Bowie 1983, 53–

55) 

2.2.1 Lähtökohtia liike-elämän eettisyyteen  
 

Skandaalien paljastuminen on pakottanut myös akateemisen maailman 

ottamaan kantaa laskentatoimen sekä yleisen liiketoiminnan eettisyyteen 

ja akateemikot ympäri maailman ovat pyrkineet löytämään selityksen 
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epäeettisyydelle liiketoiminnassa sekä laskentatoimen harjoittamisessa. 

Keskustelua on runsaasti herättänyt pohdinta siitä, mitkä ovat toimineet 

lähtökohtina epäeettiselle toiminnalle.   

 

”…what is happening in our society today is that our sense of right and 

wrong is endangered by our preoccupation with success being measured 

by money. It therefore appears that it is this money culture that entwines 

people into the vices of a capitalistic society.” (Low et al. 2006, 11) 

 

Airaksisen (1991) mukaan liike-elämän etiikassa eettisten ongelmien 

lähtökohtien pohdinta jakautuu kahtia: ongelmien syyt ovat joko liike-

elämän ja yhteiskunnan välillä tai liike-elämän ja erityisesti yritysten 

sisällä. Yleisimmin syitä haetaan erityisesti nykyaikana ideologisista 

lähtökohdista liike-elämän muodostaessa yhä tärkeämmän ja suuremman 

osan nyky-yhteiskuntaa. (Airaksinen 1991, 178) Syitä epäeettiselle 

toiminnalle haetaan joko yksittäisten ihmisten moraalittomuudesta tai 

kapitalistisen järjestelmän epäkohdista (ks. esim. Boyce 2006) 

 

Merkittävä osa tätä järjestelmäkriittistä keskustelua eettisyyteen liittyviin 

ongelmiin johtaneista syistä on kritiikki kapitalismin ja globalisaation 

roolista eettisten ongelmien syntymiseen ja korostumiseen nykyajan 

laskentatoimen ja liiketoiminnan alueella. Esimerkiksi Shearer (2002) 

esittää huolensa laajentuvien globaalien markkinoiden aiheuttamista 

epäkohdista niin taloudellisen elämän tasa-arvon, ympäristöasioiden kuin 

myös sosiaalisten aspektien kohdalla. Shearer on huolissaan siitä, miten 

vapaiden markkinoiden ja globaalin markkinatalouden edetessä 

kansallisvaltioiden riippumattomuus ja hyvinvointi sekä yksittäisten 

ihmisten taloudellinen sekä sosiaalinen hyvinvointi joutuvat talouden 

toiminnan vaikutuksille alttiiksi. Globaalin markkinatalouden ollessa 

maailmanpankin, maailman kauppajärjestön ja suuryhtiöiden pelikenttää 

Shearer on huolissaan siitä, että markkinatalouden sosiaalinen vastuu 

voisi kadota kasvottomien suuryhtiöiden johtaessa markkinatalouden 

kehittymistä. (Shearer 2002, 541 - 542)  
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Myös Boyce (2006) esittää huolensa siitä, miten kapitalistisen järjestelmän 

toimimiseen luotetaan aukottomasti ja ongelmien, kuten suurien 

laskentatoimen skandaalien, paljastuessa syytetään yksittäisiä ihmisiä 

epäeettisestä toiminnasta. (Boyce 2006, 11) Myös Korten (1998) painottaa 

näkökantaa, jonka mukaan eettiset ongelmat eivät niinkään johdu 

yritysjohtajien (tai laskentatoimen ammattilaisten) muita ihmisiä 

heikommasta moraalista vaan nimenomaan lähinnä kapitalistisen 

ideologian omaavasta järjestelmästä, johon henkilöt on palkattu. Kortenin 

mukaan järjestelmä ohjaa henkilöitä toimimaan tietyllä tavalla tietyin 

tavoittein, mikä edelleen johtaa epäeettisiin valintoihin tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Yritysjohdolle ja laskentatoimen henkilöstölle maksetaan 

Kortenin mukaan vain siitä, että he pyrkivät toiminnassaan ensisijaisesti 

maksimoimaan osakkeenomistajien voittoja. Kortenin mielestä sen sijaan 

sosiaaliset ja ympäristölliset kysymykset eivät ideologian mukaan kuulu 

heidän vastuualueelleen. Huolistaan johtuen Korten kehoittaakin: ”We 

must create a system that makes power accountable to life, or money will 

destroy us.” (Korten 1998, 389, 395) 

 

Gladwin puolestaan kritisoi osittain Kortenin ajattelumallia siitä, miten 

vastuu vastuuttomuudesta asetetaan anonyymille järjestelmälle vaikka 

järjestelmä on ihmisten luoma ja ihmisten ympärille rakentuva. Gladwin 

korostaakin, että ratkaisua yritystoiminnan (ja laskentatoimen) eettisyyteen 

tulisi lähteä etsimään ihmisistä itsestään, heidän ajattelustaan ja 

arvoistaan: ”Human thinking will need to shift from linear to cyclical, 

analytic to synthetic, and reductive to integrative. Spirit, nature and 

community will also need to be reconnected, with radical value 

transformation toward stewardship, equity, humility, permanence, 

precaution and suffiency.” (Gladwin 1998, 403) Gladwin korostaa siis, että 

muutos edellyttää ihmisten ajattelun ja toiminnan muuttumista. 

Järjestelmän syyttäminen on vain oman vastuun karttamista.  

 

Toisaalta syitä liike-elämän ja laskentatoimen epäeettiseen toimintaan 

haetaan myös koulutuksen puutteista ja tämän hetkisen laskentatoimen 
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koulutuksen koetaan keskittyvän liian vähän eettisyyteen ja ohjaavan liian 

kapea-alaiseen näkemykseen laskentatoimesta. (ks. esim. Boyce 2006, 

McPhail 1999). Toisaalta taas laskentatoimen koulutuksen uskotaan 

olevan liian pinnallista ja sirpaleista eettisyyden ja moraalisten arvojen 

opettamiseen, sillä eettisyyden koulutuksen uskotaan edellyttävän syvän 

oppimisen menetelmiä, jotka laskentatoimen koulutuksesta joidenkin 

mielestä puuttuvat. (ks. esim. Fleming 1996) 

 

Koulutuksen epäkohtien painottaminen liike-elämän eettisyyden 

puutteiden syiksi on suosittu aihepiiri liiketoiminnan eettisyyttä 

käsittelevässä kirjoittelussa mutta kauppatieteellisen koulutuksen kritiikki 

saa hetkittäin myös vastustusta. Esimerkiksi Milner et al. (1999) tutkivat 

empiirisesti kauppatieteellisen koulutuksen vaikutusta opiskelijan 

eettisyyden kehittymiseen ja heidän tutkimuksensa tulokset tukivat 

kauppatieteellisen koulutuksen puolueettomuutta – koulutus ei vaikuttanut 

opiskelijoiden eettisyyden kehittymiseen positiivisesti mutta ei myöskään 

negatiivisesti. (Milner et al. 1999, 265) 

2.2.2 Keinoja liike-elämän eettisyyden säätelyyn 
 

Viime vuosina korostuneen yritysten epäeettisen liiketoiminnan myötä 

eettisyyttä on pyritty palauttamaan liiketoimintaan niin standardein, lain, 

säännöksin kuin myös erilaisin organisaation eettisyyttä parantavien 

ohjelmien myötä. Airaksinen (1991) kritisoi lakien merkittävää roolia liike-

elämän eettisyyden valvojana, sillä Airaksisen mukaan lakien säätäminen 

on liian hidas ja reaktiivinen keino ollakseen moraalisen itsesäätelyn 

korvike. (Airaksinen 1991, 202) Kellerin (2006) mukaan puolestaan 

nykypäivänä yritysten markkinoiden ollessa maailmanlaajuiset tarpeeksi 

kattavaa standardisointia ei kuitenkaan löydy yritysten eettisyyttä 

valvomaan. Kattavan lakisäätelyn puuttuessa päätöksenteko yrityksen 

sosiaalisesta vastuullisuudesta jää usein Kellerin (2006) mukaan yritysten 

johtokuntien tehtäväksi. (Keller 2006, 8) Clementin (2006) yhtyy Kellerin 

mielipiteeseen korostaen, että eettisyyden palauttaminen yrityksen 

arvoihin edellyttääkin erityisesti yrityksen johdon sitoutumista ja ilman 
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yritysjohdon tukea eettisyyteen liittyvät parannukset jäävät usein 

toteutumatta. (Clement 2006, 314) 

 

Weaver et al. kritisoivat kuitenkin tutkimuksessaan, että yritysjohdon 

motiivit eettisten ohjelmien suosimiselle eivät aina ole epäitsekkäitä, sillä 

tämän suosimisen kautta saatetaan pyrkiä toisinaan miellyttämään 

yrityksen ulkoisia sidosryhmiä ja parantamaan tätä kautta edelleen 

yrityksen taloudellista tulosta. Weaver et al. myöntävät kuitenkin, että 

tämä on vain osa totuutta ja osa yritysten johtoryhmistä ottaa 

toiminnassaan myös eettiset kysymykset aidosti huomioon. Heidän 

tutkimuksensa mukaan ulkoa tulevien paineiden johdosta eettisyyteen 

pyrkiminen ei kuitenkaan johda todellisiin koko organisaation kattaviin 

toimintamalleihin vaan eettisyyteen pyrkiminen jää usein vain pinnalliseksi. 

Organisaation sisältä lähtevä johdon sitoutuminen on heidän 

tutkimuksensa mukaan siis edellytys eettisten toimintamallien pysyvälle 

omaksumiselle. (Weaver et al. 1999, 540, 547) 

 

2.3 Laskentatoimi ja eettisyys 

 

Vaikka yritykset tavoittelevat toiminnassaan taloudellisen tuloksen 

maksimointia ovat yritykset kuitenkin osa suurempaa yhteiskuntaa, jolloin 

niiden toimintaa määrittää osittain ympäröivän yhteiskunnan säädökset ja 

lait. Osana yhteiskuntaa toimiessaan yritykset ovat velvoitettuja toimimaan 

tietyllä yhteiskunnan hyväksymällä tavalla ja siten ne ovat myös velvollisia 

todentamaan toimintansa oikeellisuuden yhteiskunnan jäsenille. 

Laskentatoimi on yrityksen yhteys ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja 

laskentatoimen harjoittamisen kautta yrityksistä tulee osa moraalista 

yhteiskuntaa, jolloin yritys on myös moraalisesti vastuullinen osapuoli 

laskentatoimea harjoittaessaan. (Shearer 2002, 545-546; Keller et al. 

2006, 6) 

 

Laskentatoimen rooli sekä yhteiskunnan että yritysmaailman palvelija on 

kuitenkin noussut araksi aiheeksi erityisesti viime vuosien suurien 
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yritysskandaalien myötä, jotka ovat saaneet koko laskentatoimen 

ammattikunnan huonoon valoon. Laskentatoimen roolin vakavuutta 

nykypäivän yritystoiminnan eettisyyteen liittyvissä ongelmissa kuvaa hyvin 

Clementin vuonna 2006 julkaisema tutkimus, joka perehtyi vuoden 1999 

Fortune 100 listalla olleiden yritysten epäeettiseen liiketoimintaan vuosien 

2000 ja 2005 välisenä aikana. Tutkimus paljasti kahdeksan eri 

epäeettiseksi katsottavaa toimintoa, joista petoksiksi katsottavat toiminnot 

keskittyivät kolmelle osa-alueelle: laskentatoimi, arvopaperimarkkinat ja 

kuluttajapalvelut. Tutkimuksen mukaan kyseisen ajanjakson aikana 

neljäkymmentä listan sadasta yrityksestä syyllistyi johonkin tutkimuksen 

kahdeksasta epäeettiseksi katsottavasta liiketoiminnasta. Yleisin osa-alue 

epäeettiselle liiketoiminnalle oli tutkimuksen mukaan juuri laskentatoimi, 

sillä jopa kaksikymmentä yritystä syyllistyi epäeettisiksi katsottaviin 

toimintoihin tällä alueella. Yleisintä laskentatoimen alueen 

epäeettisyyksistä oli yrityksen tulojen tai nettotuloksen valheellinen 

kartuttaminen taloudelliseen raportointiin. Listan tunnetuimmat ja 

merkittävimmät petokset laskentatoimen alueelta ovat maailmanlaajuisesti 

tunnetut Enronin ja WorldComin tuloksen vääristelyt. (Clement 2006, 317) 

 

Arvopaperipetokset olivat tutkimuksen mukaan toiseksi yleisen 

epäeettisyyden alue ja useimmiten nämä käsittivät yrityksen omien 

osakkeiden valheellisen vahvistamisen sekä valehtelun 

osakkeenomistajille tai muille sijoittajille. Arvopaperipetoksiin katsottiin 

syyllistyneen kolmetoista Fortune 100 -listan yrityksistä, mm: AT&T, Bank 

of America, Citigroup, Goldman & Sachs, J.P. Morgan & Co., Time 

Warner, Morgan Stanley jne. Kuusi yritystä näistä (Bank of America, 

Citigroup, Enron, J.P. Morgan & Co., MCI WorldCom, ja Time Warner) 

syyllistyi sekä laskentatoimi- että arvopaperipetoksiin. Yksitoista listan 

yritystä (mm. Philip Morris, Ford Motor, Merck…) puolestaan johti 

kuluttajia harhaan mm. valheellisilla tiedoilla tuotteiden laadusta tai 

turvallisuudesta tai rahoitustuotteiden riskisyydestä. (Clement 2006, 317) 
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Laskentatoimen ja yhteiskunnan suhteen monimutkaistuessa ja 

yhteiskunnan mielenkiinnon yhä kasvaessa eettisyyteen liittyviin asioihin 

edellytetään laskentatoimen ammattikunnalta erityisen vakavaa 

suhtautumista ilmenneisiin ongelmiin sekä todellista ongelmiin tarttumista 

ja pyrkimystä niiden ratkaisemiseen. Laskentatoimi on pyrkinyt uudelleen 

lunastamaan yhteiskunnan luottamusta keskittymällä sekä ammattikunnan 

koulutukseen että myös sen säännöstelyyn.  

 
”It has been argued that that genuine and sustainable reform has to come 

ultimately from within and not legislated from outside.” (Low et al. 2006, 

13) 

 

Laskentatoimen suurskandaalien paljastuessa keinot tulevaisuuden 

skandaalien välttämiseksi nousivat keskeiseksi aiheeksi akateemisessa 

maailmassa. Akateeminen maailma jakautuu tämän keskustelun tiimoilta 

pääosin kahtia, sillä osa kannattaa yksityiskohtaisempien sääntöjen 

esittämistä, kun taas toinen puoli akateemikoista ei koe jokaiseen 

ongelmaan löytyvän omaa sääntöään vaan tarve olisi enemmänkin 

nykyistä paremmalle yleisluonteiselle normistolle. (Forsberg & Westerdahl 

2006, 2)  

 

Esimerkiksi Airaksisen (1991) mukaan ”moraalittomuudesta ei ole 

formaalisia sanktioita. Jos ihmisiä halutaan pakottaa toimimaan 

moraalisesti, se voidaan tehdä vain lain keinoin. Moraali sinänsä perustuu 

ihmisten omaan haluun toimia moraalisesti (onpa se sitten rangaistuksena 

heihin kasvatettu tai itsekasvatuksen tuloksena omaksuttu halu).”  

(Airaksinen 1991, 213) 

 

Erityisesti Yhdysvalloissa laskentatoimen vuonna 2002 kärjistyneisiin 

skandaaleihin vastaus on pyritty löytämään uusien standardien ja lakien 

asettamisesta ja olemassa olevien sääntöjen tiukentamisesta. Kriisien 

jälkeen on asetettu voimaan lakeja, joiden myötä voidaan tuomita 

kovempia rangaistuksia talousrikoksille, mm: ’Public Company Accounting 
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Reform’, ‘Investor Protection Act 2002’ ja ‘Sarbanes-Oxley Act 2002’. 

Lakisäädösten ja standardien julkaiseminen heti kriisien jälkeen voi 

kuitenkin vaikuttaa helposti vain yrityksiltä rauhoittaa yhteiskuntaa ja valaa 

uskoa laskentatoimen ammattikunnan toiminnan ja sen tarjoamien 

palveluiden luotettavuuteen. (Low et al. 2006, 2-3) 

 

”The function of law is to make the consequences of immoral conduct a 

signifigant negative utility for the individual taking the action. “ Kellerin 

mukaan lakien tehtävänä siis on luoda moraalittomalle teolle negatiiviset 

seuraukset, jolloin lakia noudattamalla ihminen välttää nuo lain asettamat 

negatiiviset seuraukset. Kellerin mukaan erilaisia eettisiä valintoja vaativia 

tilanteita on kuitenkin niin paljon, että kaikkien turvaaminen lakien 

säätelyllä on mahdotonta.  (Kellet et al. 2006, 3)  

 

Tästä huolimatta Low et al.:in (2006) mukaan nykyajan liiketoimintaa 

ohjailee kuitenkin yhä enemmän lakisääteinen kulttuuri, jossa ainoastaan 

säädetyt lait ovat toiminnan moraalisia ohjenuoria. Mikäli siis toiminta ei 

suoranaisesti riko lakia se on sallittua, huolimatta sen mahdollisista 

haittavaikutuksista yritystä ympäröiviin ihmisiin ja ympäristöön. Low et 

al.:in mielestä tästä johtuen lakia opetellaan usein juuri myös kiertämään 

tai joustamaan. (Low et al. 2006, 14) Raar (2006) puolestaan väittää, että 

uusien standardien luominen ja olemassa olevien standardien 

muuttaminen saattaisi osaltaan säännöstön monimutkaistuessa jopa 

tarjota tilaisuuksia sääntöjen ’venyttämiselle’ asiakkaan etujen mukaisesti. 

Raar painottaa myös, että suuren yleisön luottamusta suuryrityksiin, 

yritysjohtoon ja laskentatoimen ammattikuntaan tuskin saavutetaan 

eettisen säännöstön luomisella. Ratkaisua pitäisi hänen mielestään sen 

sijaan lähteä etsimään laskentatoimen ammattikunnan yksilöiden 

luottamuksellisuuden ja moraalisuuden takaamisella. (Raar 2006, 43, 44)  

 

Yksilöiden luottamuksellisuuden ja moraalisuuden takaamiseksi on 

ryhdytty kiinnittämään huomiota lakien ja standardien asettamisen lisäksi 
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runsaasti myös laskentatoimen opiskelijoille tarjottavaan eettisyyden 

koulutukseen.  

 
3 LASKENTATOIMEN KOULUTUS JA EETTISYYS 
 

”Ethics, for a professional accountant, involves the process of identifying 

the ethical and social dimensions of situations, evaluating facts with 

underlying principles and responsibilities, and applying the understanding 

of contexts and implications to an action which can be perceived as the 

most appropriate course to follow.” (Dellaportas et al. 2006, 6) 

 

Tutkimuksen teoriaosan kolmannen kappaleen tarkoituksena on 

tutustuttaa lukijaa laskentatoimen koulutusta kritisoivaan kirjoitteluun ja 

edelleen laskentatoimen koulutuksen ja eettisyyden väliseen suhteeseen.  

 

3.1 Laskentatoimen koulutuksen kritiikki 

 

Koulutus on käsitteenä hyvin monialainen ja se voidaan ymmärtää monin 

eri tavoin. On siis tärkeää tuoda esille tutkimuksen tässä vaiheessa, 

millaisena koulutus tämän tutkimuksen yhteydessä ymmärretään.  

 

Gray & Collison (2002) toivat esille havainnollistamisen takia jokseenkin 

yksinkertaistaen koulutuksen kaksi eri määritelmää, joissa toisen 

näkökannan mukaan koulutus on toimintaa, jolla pyritään tarjoamaan 

opiskelijoille kyvyt suoriutua tehokkaasti työelämässä, kun taas toisen 

määritelmän mukaan koulutuksella pyritään palvelemaan ja auttamaan 

sivistyneen sekä oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehittymistä. 

 

Työelämään tähtäävällä koulutuksella pyritään siis tarjoamaan opiskelijalle 

tekniset taidot suoriutua työstä, kun taas sivistykseen ja 

oikeudenmukaisuuteen tähtäävän koulutuksen päämääränä pidetään 

sivistyksen ja itsenäisen, kriittisen ajattelukyvyn opettamista. Grayn & 

Collisonin mukaan keskeiseksi koulutusta koskevaksi kysymykseksi 

jääkin: ”Is it a mechanism by which to suppress contrary argument and 
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allow the powerful to marginalize other arguments (about education as 

much as about anything else)? Or is the very nature of education that it 

should not permit or even tolerate tendencies towards indoctrination and 

repression? ” (Gray & Collison 2002, 799)  

 

Laskentatoimen yliopistokoulutus voi helposti kohdata ristiriidan näiden 

kahden määritelmän mukaisesti määriteltynä, sillä laskentatoimen 

yliopistokoulutus on osittain ammattiin tähtäävää koulutusta mutta sen 

tulisi yliopistotasoisena koulutuksena myös pyrkiä kriittisen ja itsenäisen 

ajattelukyvyn opettamiseen. Kahtiajakautuneita mielipiteitä esiintyy sen 

suhteen, pitäisikö laskentatoimen ammattikunnan palvella yritysasiakkaita 

vai yhteiskuntaa (Gray & Collison 2002, 800).  

 

McPhail (2001a) kritisoi laskentatoimen koulutuksen merkittävää 

ammatillista ohjautuneisuutta ja sitä, miten hänen mielestään ainakin 

osittain kriittisten näkökantojen huomioiminen jää usein opetuksessa 

teknisten taitojen opettamisen jalkoihin. (McPhail 2001a, 475) Toisaalta 

Gray (2002) kritisoi laskentatoimen koulutusta siitä, että akateemisuus ja 

elävän elämän tapahtumat eivät aina kohtaa toisiaan. Grayn mukaan 

yliopistomaailman spesifioituessa yhteys akateemisen maailman sisällä 

sekä sen ja muun maailman välillä kärsivät. Koulutus ja tutkimus 

keskittyvät tarkasti rajattuihin osa-alueisiin ja eri osa-alueiden välisille 

yhteyksille ei suoda tarpeeksi huomiota. Ympäristön poissulkeminen rajaa 

Grayn mielestä osaltaan asioiden ymmärtämystä ja niiden sisäistämistä. 

(Gray 2002, 360–362)  

 

Howiesonin (2003) mukaan muutoksista huolimatta yliopisto-opetus 

rakentuu edelleen pääsääntöisesti luento ja seminaariopetukseen, joissa 

keskitytään yksittäisiin, toisistaan irrallisiin ja teknisluonteisiin 

laskentatoimen osa-alueisiin. Asioita käsitellään usein erillisinä ja niitä 

pyritään liian harvoin kytkemään todellisen liiketoiminnan tapahtumiin. 

(Howieson 2003, 80, 89) Opetuksen pinnallisuus muodostuu Gray et al.:in 

(1994) mukaan osaltaan myös esteeksi eettisyyden koulutukselle. Heidän 
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mukaansa eettinen ajattelu edellyttää syvän oppimisen menetelmiä, joita 

laskentatoimen koulutus ei heidän mielestään opiskelijalle tarjoa. (Gray et 

al. 1994, 57)  

 

Grayn & Collisonin (2002) mukaan laskentatoimen koulutuksen epäkohdat 

voidaan nähdä keskittyvän kolmeen eri kategoriaan: koulutus ohjaa liikaa 

pinnalliseen sekä ulkoa oppimiseen, koulutus on puutteellista 

intellektuaalisuuden, eettisyyden sekä kriittisen ajattelun kehittämisessä ja 

se ei myöskään tarjoa opiskelijalle riittävästä kykyjä työelämään 

siirtymiseen. Grayn & Collisonin mukaan monet työnantajat kokevatkin, 

että yliopistosta valmistuvien laskentatoimen pääaineen opiskelijoiden 

kyvyt vastaavat huonosti työmarkkinoiden tarpeita. Kyvyt ovat puutteellisia 

niin sosiaalisten taitojen kuin teknisten laskentataitojen osalta. (Gray & 

Collison 2002, 813, 814)  

 

Myös van den Brink et al. (2003) väittävät, että päivittäiseen työhön 

liittyvään ongelmanratkaisuun ei vastavalmistuneella laskentatoimen 

yliopisto-opiskelijalle useinkaan ole hyviä valmiuksia. Työn teon 

edellyttämiin ongelmanratkaisumenetelmiin perehtyminen jää liian vähälle 

huomiolle opintojen keskittyessä liikaa teknisiin laskentamenetelmiin. 

Tämä on merkittävä puute työelämään siirtyessä, kun päivittäinen 

päätöksenteko vaatii kykyä ottaa huomioon useat ongelman ratkaisuun 

vaikuttavat osa-alueet. (van den Brink et al. 2003, 246) ”In a situation 

where so much accounting work can be and is performed by accounting 

workers who do not have any formal training in accounting, formal 

university level education is not a prerequisite to the technical practice of 

accounting. We should therefore seek something more from university 

accounting education than mere skill development for the practice of 

accounting. This would necessitate a dramatic redrawing of the horizons 

of accounting and accounting education.” (Boyce 2004, 571) 

 

Howiesonin (2003) mukaan koulutuksen pirstaleisuus vaikeuttaa asioiden 

vaikutussuhteiden hahmottamista ja kokonaiskuvan luomista. Edelleen 
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Howieson väittää, että teknisestä luonteestaan johtuen nykypäivän 

koulutus ei takaa opiskelijalle riittävää kykyä ymmärtää 

laskentatekniikoiden vaikutuksia eri sidosryhmiin tai nähdä päätöksenteon 

eettisiä näkökantoja. (Howieson 2003, 89) van den Brink et al.:in (2003) 

mukaan laskentatoimen toimenkuvan muuttumisen ja monimutkaistumisen 

ansiosta laskentatoimen ammattilaisten tulee yhä enemmän osata 

hahmottaa asioiden yhteyksiä sekä monimuotoisuuksia. Yksinkertaistavan 

teknisen koulutuksen sijaan olisi heidän mielestään tarpeellista siirtyä 

monimuotoisempaan koulutukseen, jossa opiskelijoille tarjottaisiin 

mahdollisuus oppia ymmärtämään asioiden vaikutussuhteita. Tärkeää olisi 

opettaa esimerkiksi, miten kulttuuriset tai taloudelliset tekijät voivat 

vaikuttaa tiedon tarpeisiin ja tätä kautta edelleen laskentatekniikoiden 

valitsemiseen sekä niiden käyttämisestä johtuviin seurauksiin (van den 

Brink et al. 2003, 247).  

  
McPhailin (2001a) mukaan laskentatoimen perinteinen koulutus rakentuu 

liian usein kahtiajakoisen opettaja-oppilas -asetelman varaan, jossa 

opettaja antaa opiskelijalle tarvittavat tiedot ja taidot ja oppilas omaksuu 

nämä annettuina. Asioiden kyseenalaistaminen ei kuulu McPhailin (2001a) 

mukaan tähän oppimisprosessiin, joka perustuu usein tiedon tallentamisen 

ja ulkoa oppimisen kautta tiedon toistamiseen. Opettaja on siis 

oppimisprosessissa määräävä subjekti ja opiskelijan rooli jää usein 

passiiviseksi. McPhail (2001a) kuuluttaakin laskentatoimen koulutuksen 

perään, jossa pirstaleisen tiedon ulkomuistiin tallentamisen sijaan 

pyrittäisiin muodostamaan vuorovaikutussuhde opettajan ja opiskelijan 

välille kriittisen ja kyseenalaistavan keskustelun synnyttämiseksi. (ks. 

McPhail 2001a) Kyse ei niinkään ole siis siitä, onko opetettu asia oikein 

vai väärin vaan ongelma on lähinnä siinä, että koulutus ei kannusta 

opiskelijaa kyseenalaistamaan ja edelleen älyllisesti sekä itsenäisesti 

valitsemaan, mikä on hänen mielestään oikein ja mikä väärin. (Gray et al. 

1994, 62) 
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Howiesonin (2003) mukaan laskentatoimen ammattikunta puolestaan on 

aina kannattanut teknisen laskentataidon opettamiseen keskittymistä, jotta 

laskentatoimen yliopistokoulutus takaisi tuottavat yksiköt työelämään 

mahdollisimman nopeasti. Edelleen Howieson väittää, että laskentatoimen 

ammattilaisten kouluttaminen nykyajan liike-elämän haasteisiin edellyttää 

muutosta niin yliopistojen ja laskentatoimen ammattikunnan (Howieson 

2003, 90) kuin myös opiskelijoiden asennoitumisessa laskentatoimen 

yliopistokoulutusta kohtaan. (ks. Boyce 2004, 578–579).  

 

Howiesonin (2003) mukaan koulutuksen muutos kohtaa usein esteitä 

vanhojen yliopistoinstituutioiden muutoshaluttomuudesta ja yliopistojen 

vahvasta keskittymisestä tieteellisen tutkimuksen kehittämiseen. 

Tieteellinen tutkimus ja tutkijan tutkimusintressit ohjaavat Howiesonin 

(2003) mukaan osittain myös opetuksen painopisteitä. (Howieson 2003, 

94) Suomen Ekonomiliiton tekemän tutkimuksen mukaan suomalaissa 

kahdessatoista kauppatieteellistä koulutusta tarjoavassa yliopistossa 

opetustyötä arvostetaan yhä vähemmän tutkimustyöhön verrattuna ja 

kaikkien näiden yliopistojen tavoitteeksi on annettu opetuksen laadun 

kehittäminen. (SEFE 2007b)  

 

Ongelmat laskentatoimen koulutuksessa tunnistetaan ja ne myös 

myönnetään mutta niiden ratkaiseminen on usein vaikeaa. 

Asennoitumisen lisäksi myös resursointi on merkittävä tekijä. Yliopistot 

sekä niiden opiskelijamäärät ovat myös kasvaneet merkittävästi, jolloin 

yliopisto-opiskelussa siirrytään koko ajan enemmän massaluentoihin sekä 

suuriin opetusryhmiin ja merkittävä osa yliopistojen opetusajasta kuluu 

pakollisten perusaineopintojen opettamiseen (Boyce 2004, 577)  

 

”..pressure on resources is reducing the availability of options. Semesters, 

modules, teaching pressure, photocopying restrictions are forcing us 

towards textbooks and less innovative teaching… the pressures are all 

towards short-termism and this doesn’t allow for change.” (Gay & Collison 

2002, 817) 
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Tilling & Tilt (2004) lisäävät, että resurssien vähentyessä ja kilpailun 

koventuessa yliopistojen välillä suuropetusryhmien ja tehokkuuden myötä 

yliopistojen laskentatoimen opetuksen lähtökohta on siirtynyt yhä 

vahvemmin ammatillisten taitojen opettamiseen. Tämä muutos näkyy 

heidän mukaansa myös perinteisen yliopisto-opiskelijan 

ajatusmaailmassa: yliopisto-opiskelulla ei enää pyritä saavuttamaan 

laajempaa näköalaa maailmaan, vaan se on vain välietappi, jonkin 

ammatillisen tavoitteen saavuttamiseksi. Heidän mielestään siis 

yliopistokoulutus on keino luoda ura ja tieto itsessään ei ole enää jalo 

tavoite. Opiskelijat eivät tuolloin useimmiten kaipaa kriittistä 

laskentatoimen koulutusta vaan sen sijaan juuri käytännön teknisiä taitoja 

itse työn tekemiseen. Tuolloin yliopistotutkinto halutaan käydä läpi 

mahdollisimman nopeasti ja vähällä vaivalla. (Tilling & Tilt 2004, 559–560) 

 

Parker (2001) väittää kuitenkin, että resurssipulaan vetoaminen on 

defensiivistä, sillä resurssit on useimmiten muutoksen myötä 

vapautettavissa ja opinto-ohjelmat muutettavissa. Mikäli koulutusta 

uudistetaan, voitaisiin resursseja vapauttaa osittain vanhasta teknisestä 

koulutuksesta luopumalla tai vaihtoehtoisesti uudistamalla sitä 

vastaamaan enemmän nykypäivän vaatimuksia. Kriittisyyden, 

analyyttisyyden ja innovatiivisuuden korostamista ei tulisi Parkerin 

mielestä unohtaa edes teknisen laskentataidon opettamisessa. (Parker 

2001, 443–444)  

 

Mutta onko kriittisen laskentatoimen koulutuksen tarve todellinen? Mikäli 

laskentatoimen ammattikunta tai opiskelijat eivät tahdo sitä, niin mikä on 

sen tulevaisuus? Saravanamuthun mielestä kriittinen laskentatoimi tarjoaa 

todellisen mahdollisuuden laskentatoimen koulutuksen uudistamiseen, 

koska kriittinen laskentatoimi pyrkii ymmärtämään yhteiskunnan toimimista 

myös muusta kuin pelkästään taloudellisesta näkökulmasta. Kriittinen 

laskentatoimi tarjoaisi laskentatoimen opinto-ohjelmaan tasa-vertaisen 

aseman niin taloudellisille, yhteiskunnallisille kuin myös ympäristöllisille 

aiheille. (Saravanamuthu 2004, 97) 
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”Critical accounting is not comfortable. It is not certain. It’s not ‘easy’ in the 

sense that the answers are not straight forward. Critical accounting has no 

immediate value in a world so focused on tangible return for input. An 

employer is not going to be happy to set a task for our students to ‘do this’, 

and have a discussion about the underlying implications and assumptions 

of doing so”. (Tilling & Tilt 2004, 562) 

 

3.2 Eettisyyden koulutus ja laskentatoimi 

 

Eettisyyden koulutus voi kattaa alleen paljon erilaista ja eri tahoille 

kohdistettua koulutusta. Tässä tutkimuksessa eettisyyden koulutusta 

tutkitaan yliopisto- ja korkeakouluympäristössä ja siten eettisyyden 

koulutus ymmärretään tämän tutkimuksen kohdalla yliopistokoulutuksen 

viralliseen tutkintorakenteeseen kuuluvaksi koulutukseksi, joka käsittelee 

oikean ja väärän suhdetta sekä ammatissa moraalisesti toimimista 

yhteiskunnan luomien moraalisäännösten mukaisesti.  

 

Eettisyyden koulutus ymmärretään siis yliopistokoulutuksena, joka pyrkii 

tukemaan opiskelijoiden kykyä tehdä moraalisesti oikeita päätöksiä ja 

tekoja ammatissaan. Ammatillisen toiminnan moraalivastuusta johtuen 

tutkimuksessa otetaan huomioon myös yhteiskuntavastuuta käsittelevä 

koulutus. Eettisyyden koulutus rajattiin siis yliopiston tai korkeakoulun 

tarjoamaksi koulutukseksi, joka käsittelee etiikkaan, eettisyyteen ja/tai 

yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita ja jonka laskentatoimen opiskelija 

voi sisällyttää tutkintoonsa. 

 

Eettisyyden koulutus laskentatoimen pääaineessa todettiin tarpeelliseksi 

Yhdysvalloissa jo 1960 ja 1970-luvun vaihteessa, kun AACSB 

(Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business 

International) ryhtyi vaatimaan eettisyyttä mukaan laskentatoimen 

koulutukseen. (Madison & Schmidt 2006, 100) AACSB perusti myös 

eettisyyden koulutuksen työryhmän (The Ethics Education Task Force), 

jonka tehtävänä on tutkia ja kehittää liiketoiminnan johtamiskoulutuksen 
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eettisyyden koulutusta. Standardeillaan AACSB on pyrkinyt turvaamaan 

eettisyyden koulutuksen yhdysvaltalaisessa kauppatieteellisessä 

koulutuksessa ja vuonna 2004 julkaistussa raportissaan ”Ethics education 

in business schools” eettisyyden koulutuksen työryhmä painotti erityisesti 

eettisyyden koulutuksen uudistamisen tarvetta 2000-luvun alun 

yritysskandaalien horjuttaessa talouselämän luotettavuutta. (ks. AACSB 

2004) 

 

Eettisyyden koulutus laskentatoimen alueella aiheuttaa ristiriitaisia 

mielipiteitä ja kohtaa sekä vastustusta että kannustusta. Toisinaan 

eettisyys koetaan tärkeänä osana laskentatoimen harjoittamista ja sen 

opetusta, kun taas toisinaan eettisyys katsotaan täysin epäolennaiseksi 

aiheeksi objektiivisen ja numeraalisen alan harjoittamisessa sekä 

opettamisessa. 

 

Bampton & Maclagan (2005) listasivat tekijöitä, jotka näyttävät olevan 

useimmiten syinä eettisyyden koulutuksen vastustamiseen laskentatoimen 

alueella. Perusteluja vastustamiselle annetaan usein seuraaviin aiheisiin 

tukeutuen: eettisyyden koulutuksen epärelevanttius sekä tarpeettomuus 

laskentatoimen koulutuksessa, eettisyyden koulutuksen tehottomuus 

laskentatoimen koulutuksessa, eettisyyden koulutuksen kuulumattomuus 

yliopiston ja sen henkilökunnan vastuualueeseen, yliopiston 

henkilökunnan taitamattomuus opettaa eettisyyttä sekä resurssi- ja 

oppimateriaalipula. (Bampton & Maclagan 2005, 293) 

 

Bampton ja Maclagan (2005) toivat esille, että usein eettisyyden 

koulutuksen epärelevanttiuteen vetoajat ovat akateemikkoja, kun taas 

yritysmaailmassa työskentelevät laskentatoimen ammattilaiset kokevat 

useammin eettisyyden opetuksen tärkeäksi osaksi laskentatoimen 

opintoja. Syyksi ammattikunnan jäsenten myönteiseen suhtautumiseen 

Maclagan ja Bampton (2005) epäilivät käytännön työelämässä usein 

kohdattavia moraalisia ongelmia, kun puolestaan akateemikkojen 

pessimistisyyden he epäilivät johtuvan osittain eettisten dilemmojen 
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vähyydestä yliopistomaailmassa. (Bampton & Maclagan 2005, 293) Tätä 

väitettä tukee osittain Adkinsin & Radtken (2004) tekemän tutkimuksen 

tulokset, joiden mukaan yliopistojen tiedekuntien ammattikunta ei pidä 

eettisyyden koulutusta laskentatoimen alueella yhtä tärkeänä kuin 

yliopistojen opiskelijat. (Adkins & Radtke 2004, 280) 

 

Bamptonin & Maclaganin (2005) mielestä laskentatoimen eettinen 

koulutus on edellytys laskentatoimen harjoittamisessa kohdattavien 

monimutkaisten moraalisten kysymysten ratkaisemiseksi, sillä eettiset 

säännöstöt ja kodin kasvatuksella rakennetut henkilökohtaiset arvot eivät 

heidän mielestään riitä näiden ongelmien läpikäymiseen ja eettiseen 

päätöksentekoon. Myös tehottomuus on heidän mielestään kyseenalainen 

peruste eettisyyden koulutuksen ohittamiseen, sillä tehokkuus määrittyy 

osittain siitä, mitä tavoitteita koulutukselle asetetaan. Bampton & 

Maclagan painottavat, että eettisyyden koulutuksen tarkoitus ei ole 

muuttaa laskentatoimen opiskelijoita, vaan ainoastaan tarjota heille 

mahdollisuus laajentaa omia moraalisia kognitiivisia taitojaan. Heidän 

mielestään systemaattisen eettisen ajattelukyvyn kehittäminen on osa 

yleistä intellektuaalista kehittymistä ja siten osa yliopiston vastuualuetta. 

(Bampton & Maclagan 2005, 294-297)  

 

”Moral integrity demands competence in morality but few business 

students will find ethics in in the school curriculum. Very few business 

students will take ethics classes outside of the business curriculum, and 

many will not take a separate business ethics course, but every business 

major will take a macro and microeconomics sequence.” (Keller 2006, 2) 

 

Bamptonin & Cowton (2002b) tutkivat eettisyyden koulutusta johdon 

laskentatoimen pääaineessa Iso-Britannian kauppatieteellisissä 

yliopistoissa ja tutkimuksen mukaan johdon laskentatoimen eettisyyden 

koulutus on nostanut suosiotaan mutta on tästä huolimatta edelleen melko 

harvinaista ja eettisyyttä käsittelevien aiheiden käsittely on usein rajattua. 

Eettisyyden koulutuksen tarjoaminen osoittautui tutkimuksen mukaan 
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myös melko tuoreeksi ilmiöksi, sillä suurin osa eettisyyden koulutuksesta 

oli otettu mukaan tutkintorakenteeseen tutkimusta edeltävän kolmen 

vuoden sisällä. Tuon kolmen vuoden aikana eettisyyden koulutuksen alue 

oli säilynyt laajuudeltaan joko ennallaan tai se oli kasvanut. Noin puolet 

tutkimukseen vastanneista, ei-eettisyyttä opettaneista lehtoreista kertoivat, 

että tulevaisuudessa he tulisivat tarjoamaan eettisyyden koulutusta johdon 

laskentatoimen kursseilla. Vain kaksikymmentäkahdeksan prosenttia kielsi 

suoraan myös tulevaisuuden tarjoamat mahdollisuudet eettisyyteen 

liittyvien aiheiden mukaan ottamiseksi.  (Bampton & Cowton 2002b, 56) 

 

Bamptonin & Cowtonin (2002b) tutkimus osoitti, että eettisyyttä opettavat 

lehtorit olivat usein itse kiinnostuneita eettisyyteen liittyvistä asioista ja 

tästä johtuen kokivat sen myös tärkeäksi osaksi laskentatoimen 

koulutusta. Lehtorit, jotka eivät opettaneet eettisyyttä laskentatoimen 

opiskelijoilleen, eivät puolestaan ikinä olleet edes harkinneet sen mukaan 

ottamista ja yleisin syy tähän oli ajan puute tutkintorakenteessa. Toiseksi 

yleisin syy eettisyyden koulutuksen poissaoloon oli, että eettisyyden 

koulutusta tarjottiin laskentatoimen opiskelijoille muiden kuin johdon 

laskentatoimen kurssien yhteydessä. Vastausten mukaan yleistä 

liiketoiminnan eettisyyttä käsiteltiin muilla kursseilla ja laskentatoimen 

eettisyyteen liittyviä asioita tilintarkastuksen sekä muiden ulkoisen 

laskentatoimen kursseilla. Muita yleisiä esiintyviä syitä olivat mm. lehtorien 

puutteelliset taidot opettaa eettisyyttä, opetusmateriaalin vähyys, 

ammattitaitoon liittyvien teknisten osa-alueiden opetuksen tärkeys ja 

lehtorien mielenkiinnon puute eettisyyden opettamiseen. Mielenkiintoista 

tutkimuksessa esille tulleista syistä eettisyyden koulutuksen puuttumiseen 

oli se, että lehtorien mielenkiinnon puuttuminen oli opiskelijoiden 

mielenkiinnon puuttumista yleisempää ja että vähiten vedottiin 

koulutuksen puuttumisen syyksi siihen, että koulutuksella tuskin olisi 

mitään vaikutusta opiskelijoihin. (Bampton & Cowton 2002b, 58) 

 

Madison & Schmidt (2006) tutkivat puolestaan Pohjois-Amerikan 

yliopistojen laskentatoimen osastojen eettisyyden koulutuksen tarjontaa ja 
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heidän tutkimuksensa osoitti, että kaikkien yliopistojen hallitusten jäsenet 

pitivät eettisyyden koulutusta erittäin tärkeänä osana laskentatoimen 

koulutusta ja että eettisyyden osa-alue tarvitsisi jopa nykyistä enemmän 

huomiota laskentatoimen tutkintorakenteessa. Madisonin & Schmidtin 

(2006) tutkimus osoitti, että eettisyyden koulutukseen perehdytään 

pohjoisamerikkalaisten yliopistojen laskentatoimen tutkintorakenteissa 

keskimäärin yli 25 tunnin ajan ja että tuo opetus järjestetään osana muita 

laskentatoimen kursseja. Tämän ajan lisäksi osa yliopistoista tarjoaa myös 

erillisiä eettisyyteen perehtyviä kursseja tukemaan eri laskentatoimen 

kursseihin integroitua eettisyyden opetusta. Yli 70 prosenttia yliopistoista 

uskoi integroidun opetuksen olevan itsenäisinä kursseina järjestettyä 

opetusta tehokkaampaa. (Madison & Schmidt 2006, 108) 

 

Beggs & Lund Dean (2007) tutkivat puolestaan Yhdysvaltalaisten 

yliopistojen hallitusten asenteita eettisyyden koulutusta kohtaan ja 

edelleen näiden yliopistojen eettisyyden koulutuksen tarjontaa 

kauppatieteilijöille. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimuksessa 

mukana olleiden kahden yliopiston hallitukset kannustivat ulkoisia 

hallintakeinoja (lait, standardit) eettisyyden palauttamiseksi liiketoimintaan. 

Eettisyyden koulutuksella he eivät uskoneet olevan merkittävää vaikutusta 

opiskelijoiden käytökseen eettisiä dilemmoja kohdatessa. Sen sijaan 

tutkimuksessa mukana olleet hallitukset kokivat tarjoamansa koulutuksen 

riittäväksi vastaamaan nykypäivän eettisiin haasteisiin ja muutoksia 

tutkintorakenteissa ei koettu tarpeellisiksi. (Beggs & Lund Dean 2007, 27-

28)  

 

Eettisyyden koulutuksen heikko esiintyminen laskentatoimen opetuksessa 

johtuu useista eri tekijöistä mutta yksi merkittävä on varmasti epäilys siitä, 

voiko eettisyyttä alkuunkaan opettaa ja voiko sitä nimenomaan opettaa 

enää yliopistoikäisille opiskelijoille? 
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3.3 Voiko eettisyyttä opettaa? 

 
”We say ethics cannot be taught. Ethics is always taught. People are not 

born with an innate sense of ethics.” (Keller 2006, 23) 

 

Eettisyyden koulutuksen saadessa sekä kannustusta että vastustusta 

herää kysymys siitä, onko eettisyyttä mahdollista edes opettaa.  Kysymys 

on herättänyt mielenkiintoa jo Platonin ja Sokrateen välisissä 

keskusteluissa ja kerännyt runsaasti huomiota myös nykypäivän 

empiirisen tutkimuksen piirissä. Tutkimustulokset eettisyyden koulutuksen 

ja käytöksen välisestä suhteesta ovat olleet moninaiset. Beggs & Lund 

Dean (2007) epäilevät, että syynä tähän on jo itsessään eettisyyden 

käsitteen moninaiset määritelmät sekä sovellettujen metodologioiden 

kirjavuus. Tämän lisäksi empiiristen tutkimusten tekemistä ja tulkitsemista 

monimutkaistaa sovellettu pedagogiikka sekä erilaiset odotukset 

eettisyyden koulutuksen roolista ja vaikutusalueesta. (Beggs & Lund Dean 

2007, 19) 

 

Esimerkkinä moninaisesta eettisyyden koulutuksen tehokkuutta 

käsittelevästä empiirisestä tutkimuksesta on esimerkiksi Dellaportasin 

(2006) tekemä tutkimus, jonka tulokset osoittavat, että koulutuksella on 

erittäin merkittävä vaikutus ihmisen moraalisen älykkyyden ja 

päättelykyvyn kehittymiseen. Lyhyt koulutus ei kuitenkaan saa 

Dellaportasin (2006) mukaan aikaan merkittävää vaikutusta moraalisen 

päättelyn kehittymiseen, vaan koulutuksen tulisi olla pitkäaikaisempaa – 

vähintään kolmen viikon mittaista. Ollakseen tehokasta koulutuksen tulisi 

Dellaportasin mukaan käsittää interaktiivista keskustelua moraalisista 

ongelmista sekä pyrkimistä niiden ratkaisemiseen. (Dellaportas 2006, 393) 

 

Ponemon & Glazer (1990) tutkivat myös korkeakouluopiskelun vaikutusta 

opiskelijoiden eettisyyden ja moraalisten taitojen kehittymiseen ja heidän 

tutkimuksensa tulokset osoittivat, että opetuksella on vaikutusta näiden 

taitojen kehittymiseen. Tutkimus osoitti edelleen myös, että erityisesti ns. 
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perinteisiä laskentatoimen koulutusohjelmia liberaalimmat 

koulutusohjelmat edesauttoivat opiskelijan eettisyyteen liittyvien taitojen 

kehittymistä. (ks. Ponemon & Glazer 1990) 

 

Marnburg (2003) tutki puolestaan jo liike-elämässä olevien 

kauppatieteilijöiden eettisen päätöksentekokyvyn sekä eettisyyteen 

liittyvien asenteiden suhdetta eettisyyden koulutukseen. Marnburgin 

tutkimus osoitti, että yliopistotason etiikan ja filosofian kurssit lisäävät 

yksilön tietoja filosofiasta ja etiikasta, mikä edelleen kehittää yksilön 

moraalisen päättelyn tasoa. Sen sijaan yksilön eettisiin asenteisiin sekä 

moraaliseen päätöksentekoon eettisyyden kursseilla ei tutkimuksen 

mukaan ole vaikutusta. Marnburgin tutkimus osoitti, että eettisyyteen sekä 

filosofiaan liittyvän tiedon lisäys parantaa yksilön kykyä päätellä 

moraalisesti mutta yksilön käytännön toimintaan sillä ei ole vielä 

vaikutusta. (Marnburg 2003, 409-500)  

 

Fraedrich et al. (2005) saivat tutkimuksessaan Marnburgin tutkimusta 

tukevia tuloksia, sillä myös heidän tutkimuksensa osoitti, että etiikan 

koulutus vaikuttaa kognitiivisen moraalin kehitykseen mutta vaikutusta 

yksilön moraalisuuteen sillä ei juuri ole. (Fraedrich et al. 2005, 32)  

 

Myös Ritter (2006) tutki liike-elämän etiikan opetettavuutta. Hänen 

tutkimuksensa osoitti puolestaan, että etiikan opettaminen ei tavoittanut 

kaikkia oppilaita vaan ainoastaan tutkimuksessa olleet naiset. Ritter epäili, 

että syynä tähän oli kyseisessä tutkimuksessa olleiden naisten 

kehittyneempi eettisen päättelyn kyky. Ritter uskoi tutkimuksen naisilla 

olleen tutkimuksen miehiä kehittyneemmät kognitiiviset mallit etiikan 

dilemmojen käsittelemiseksi. Hän korosti kuitenkin, että pienen 

tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää ja että miesten kognitiiviset mallit 

etiikan ongelmien ratkaisuun eivät aina välttämättä ole naisten malleja 

heikompia. Sen sijaan oleellista on ymmärtää, että etiikan ongelmien 

ratkaisukykyyn vaikuttaa osaltaan jo olemassa olevat kognitiiviset mallit 

mutta kuten mitä tahansa älyllistä ominaisuutta voidaan myös näitä 
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ominaisuuksia luoda sekä kehittää koulutuksen avuin. (Ritter 2006, 161 – 

162) 

 

Useiden empiiristen tutkimusten mukaan yliopistoissa tarjottu eettisyyden 

koulutus vaikuttaa oppilaisiin mutta nämä vaikutukset eivät ole LaGrone et 

al:in (1996) mukaan pysyviä. Heidän tekemän tutkimuksen mukaan 

eettisyyden koulutuksen vaikutus laskentatoimen pääaineen opiskelijoiden 

ajatteluun ja päätöksentekoon on häviävää, mistä johtuen heidän 

mielestään laskentatoimen ammattikunnan tulisi turvata eettisyyden 

koulutus yliopistokoulutuksen lisäksi myös koko työuran ajan. (LaGrone et 

al. 1996, 271) 

 

Yksi yleisimmistä syistä eettisyyden koulutuksen opetettavuuden epäilyyn 

tai kieltämiseen on näkemys siitä, että eettisyyden kehittyminen rakentuu 

arvoille, jotka kehittyvät ihmisen kasvaessa kulttuurin, kodin, 

perhekasvatuksen sekä uskonnon vaikutuksien keskellä.  Tuolloin 

nähdään yhden yliopistokurssin vaikutus ihmisen eettisyyteen, arvoihin ja 

asenteisiin olevan merkityksetön. (McDonald & Donleavy 1995, 841) 

 

Dellaportas (2006) kritisoi kuitenkin eettisyyden koulutuksen tehokkuuden 

arvioimista arvolähtöisesti, sillä arvomaailmaan vaikuttaminen on vain yksi 

eettisyyden koulutuksen tavoitteista. Eettisyyden koulutuksella on 

merkittävä rooli myös eettisyyteen liittyvän tietoisuuden ja herkkyyden 

kehittämisessä. Eettisyyteen kouluttamalla voi opettaa ajattelemaan 

asioita monialaisesti ja useat eri tekijät sekä osapuolet huomioon ottaen. 

(Dellaportas 2006, 398) 

 

Myös Fleming (1996) puolustaa eettisyyden opetettavuutta sillä, että 

eettisyyden opetettavuuden selvittämiseksi tulisi aina määritellä ensin, 

mikä on eettisyyden koulutuksen tavoite. Etiikka pyrkii tutkimaan ja 

pohtimaan oikean ja väärän suhdetta ja selvittämään, mikä kulloinkin on 

oikein ja väärin. Flemingin mielestä yliopisto tuskin voi opettaa 

opiskelijalleen, mikä on oikein ja mikä on väärin mutta eettisyyden 
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opettamisella ei tulisi pyrkiäkään saavuttamaan selvyyttä oikeasta ja 

väärästä. Sen sijaan tulisi pyrkiä tarjoamaan opiskelijalle kognitiiviset 

taidot tunnistaa ja ratkaista eettisyyteen liittyviä ongelmatilanteita. Fleming 

korostaakin, että ainoastaan toimialan eettisten säännöstöjen opettaminen 

ei riitä, vaan laskentatoimen opiskelijoille suunnatun eettisyyden 

koulutuksen tulisi pyrkiä syvällisempään ymmärrykseen eettisyydestä ja 

siihen liittyvästä ongelmanratkaisusta. (Fleming 1996, 208) 

 

Kognitiivisten taitojen lisäksi osa näkee eettisyyden koulutuksella olevan 

tärkeä rooli myös laskentatoimen empaattisuuden turvaamisessa. 

Esimerkiksi McPhail (2001b) kokee eettisyyden koulutuksen oleva tärkeä 

keino opettaa laskentatoimen opiskelijoille kykyjä ottaa toiset ihmiset 

huomioon jokapäiväisessä työssä ja päätöksenteossa. McPhailin mukaan 

eettisyyden koulutuksen ei tulisi tarjota laskentatoimen opiskelijoille 

ainoastaan akateemista tietoa etiikasta, vaan sen tulisi herättää myös 

ajatuksia sekä rikkoa kangistuneita ajatusmalleja, laajentaa näköalaa 

laskentatoimen ammatista sekä kehittää opiskelijoiden moraalista 

herkkyyttä. McPhailin mukaan tästä johtuen eettisyyttä ei tulisi opettaa 

luokkahuoneissa kurssikirjoihin tukeutuen, vaan tehokkaampia keinoja 

eettisyyden opettamiseen ovat hänen mielestään esimerkiksi tosi elämän 

tilanteet ja roolileikit. (McPhail 2001b, 282) Opiskelijoiden tunteet ja 

ajatukset herättääkseen McPhail on järjestänyt Glasgown yliopiston 

laskentatoimen pääaineen opiskelijoille mm. eettisyyden kurssin, jossa 

opiskelijat pääsivät vierailemaan Glasgown vankilaan ja kokemaan 

konkreettisesti miten yhteiskunta rankaisee jäseniään eettisistä rikoksista. 

(ks. McPhail 2002) 

 

Toinen yleinen syy eettisyyden koulutuksen vastustamiseen 

kauppatieteellisen koulutuksen parissa McDonaldin & Donleavyn (1995) 

mielestä on näkemykset siitä, että eettisyys ei kuulu kauppatieteiden 

opetukseen, sillä liiketoiminnan vastuualue rajoittuu voiton 

maksimoimiseen resurssejaan hyödyntäen ja lakeja noudattaen. Ja 

edelleen epäillään myös sitä, onko eettisyys sopiva aihealue 
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kauppatieteelliseen koulutukseen, koska eettisyyttä ei voida todistaa 

empiirisesti ja sitä tarkastellaan usein hyvin subjektiivisella tasolla. 

(McDonald & Donleavy 1995, 841 - 843) 

 

Vaikka etiikka on hyvin subjektiivinen aihealue ja sitä ei voi todistaa 

empiirisesti niin yliopistokoulutusta ja eettisyyden koulutusta lähentää se, 

että eettisyyden käsittely rakentuu hyvin vahvasti teorioiden varaan. 

Liiketoiminnan etiikan teoreettinen pohja tulee normatiivisesta filosofiasta, 

erityisesti utilitarismista ja deontologiasta. (McDonald & Donleavy 1995, 

843)  

 

3.4 Millaista on eettisyyden koulutus  

 
Runsaasti herättää keskustelua se, kenen tulisi opettaa eettisyyttä ja 

missä muodossa tuo opetus tulisi tarjota opiskelijoille. Toisten mielestä 

eettisyyden pohjautuessa normatiiviseen filosofiaan sitä tulisi myös 

opettaa filosofiaan erikoistuneiden akateemikkojen toimesta, kun taas 

toisten mielestä eettisyys koskettaa kaikkia ja parhaan tiedon kunkin 

toimialan eettisyydestä voi antaa aina kyseisen toimialan erikoistuntija. 

(McDonald & Donleavy 1995, 846 - 847) Todellisuudessa tämä ei 

kuitenkaan näyttäisi toteutuvan, sillä opettajien ammattitaidon 

puutteellisuus eettisyyden opettamiseen koetaan yhtenä yleisenä syynä 

eettisyyden koulutuksen harvinaisuuteen laskentatoimen alueella. (ks. 

esim. Bampton & Cowton 2002b) 

 

Opettajien taustan lisäksi kysymyksiä herättää myös se, pitäisikö 

eettisyyden koulutus järjestää omina kursseinaan vai osana muiden 

kurssien opetusta. Toisaalta ollaan sitä mieltä, että aihe saa paremmin 

huomiota ja vaikutusta omana kurssinaan mutta toisaalta taas omana 

kurssinaan sen integrointi muihin osa-alueisiin vaikeutuu. (McDonald & 

Donleavy 1995, 847)  
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Boyce (2006) esittää huolensa siitä, että eettisyys voidaan helposti 

käsittää liiketoimintaan kuulumattomaksi osa-alueeksi, mikäli eettisyyden 

opetus on järjestetty irrallaan muusta opetuksesta. (Boyce 2006, 11) 

Bampton & Cowton (2002a) yhtyvät Boycen mielipiteeseen ja edelleen 

esittävät, että opiskelijat tuskin ottavat liiketoiminnan eettisyyttä 

käsittelevää irrallista kurssia vakavissaan, mikäli tähän liittyviä aiheita ei 

tuoda millään tavoin esille kauppatieteiden muilla kursseilla. (Bampton & 

Cowton 2002a, 280) 

 

Jennings (2004) kritisoi yhdysvaltalaisen valtavirran liike-elämän 

eettisyyden koulutuksen olevan riittämätöntä sen pohjautuessa valtaosin 

sosiaaliseen vastuuntuntoisuuteen ja yrityksen rooliin yhteiskunnassa. 

Jenningsin mukaan vain pieni osa eettisyyden opetuksen aineistosta tai 

kurssisisällöstä käsittelee eettisyyden peruskäsitteitä kuten rehellisyys, 

oikeudenmukaisuus, hyve-etiikka tai moraali. Jennings korostaakin tästä 

johtuen, että tulevaisuudessa olisi tarvetta muuttaa myös eettisyyden 

koulutusta siihen suuntaan, että opiskelija voi sen kautta löytää halua ja 

kykyä toimia moraalisesti vaikeita eettisiä ongelmia kohdatessaan sekä 

oppia kestämään sekä vastustamaan ympäristöltä mahdollisesti tulevaa 

painostusta epäeettiseen toimintaan. (Jennings 2004, 13–15) 

 

Eettisyyden koulutusta käsittelevässä kirjoittelussa tarjotaan useita eri 

keinoja vastata eettisyyden koulutuksen runsaisiin haasteisiin. 

Perinteisimpiä keinoja eettisyyden opettamiseen ovat esimerkiksi 

normatiivisen etiikan teorioiden opettaminen, case -tapausten analysointi 

sekä eettisten säännöstöjen opettaminen (ks. esim. Armstrong et al 2003). 

Tämän lisäksi käytetään usein hyödyksi kuitenkin myös hieman 

harvinaisempia menetelmiä kuten elokuvia, runoutta sekä erilaisia 

roolileikkejä (ks. esim. McPhail 2002, Kuhn 1998) 

 

Mantzke et al. (2005) väittävät kuitenkin, että normatiivisen etiikan 

teorioiden ja käsitteiden opettaminen ei palvele laskentatoimen 

ammattilaista, sillä työssä kohdattujen eettisten ongelmien ratkaiseminen 
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moraalifilosofian pohjalta on liian vaikeaa. Heidän mielestään 

laskentatoimen eettisyyden koulutuksen tulisi rakentua pragmaattisen 

viitekehyksen ympärille, jota opiskelijoiden olisi helpompi soveltaa 

käytännön ongelmanratkaisuun. Asiaankuuluvan viitekehyksen he näkevät 

rakentuvan laskentatoimen ammattikunnan eettisen säännöstön ympärille. 

Moraalifilosofian teorioiden käsittely ei heidän mielestään sovi yhteen 

laskentatoimen koulutuksen teknisen luonteen kanssa ja 

tutkintorakenteissa ei ole riittävästi vapaata tilaa teorioiden opettamiseksi. 

(Mantzke et al. 2005, 67)  

 

Armstrong et al. (2003) puolestaan pitävät normatiivisen etiikan teorioita 

lujana pohjana myös laskentatoimen eettisten ongelmien ymmärtämiselle. 

He kuitenkin myöntävät, että teorioiden opettamisessa tulisi aina tuoda 

esille sekä teorioiden heikkoudet että vahvuudet. Opiskelijoille tulisi heidän 

mielestään korostaa, että normatiivisen etiikan teorian noudattaminen ei 

aina poikkeuksetta tarjoa moraalisesti oikeutettua toimintatapaa. 

Esimerkiksi utilitarismia ei voi soveltaa vähemmistön oikeuksien 

turvaamiseen, sillä se pyrkii aina saavuttaman enemmistön edun. Eettisen 

säännöstön opettamiseen tukeutumisessa Armstrong et al. näkevät 

puolestaan vaarana sen, että säännöstöjä opetetaan opiskelijoille 

etiikkana eikä siis keinona ammatillisen eettisen vastuullisuuden 

ymmärtämiseen. (Armstrong et al. 2003, 6-7) 

 

Mielipiteiden eroavuus eri menetelmien heikkouksista ja vahvuuksista 

johtaa luonnollisesti myös kurssitarjonnan kirjavuuteen. Marnburg (2003) 

näkee akateemisen, kauppatieteellisen eettisyyden koulutuksen 

jakautuvan kahteen erilaiseen kurssityyppiin: toinen korostaa tietoisuuden 

ja myönteisyyden kehittämistä eettisyyteen liittyviin asioihin sekä samalla 

myös analyyttisten päätöksentekomenetelmien kehittämistä, kun taas 

toinen kurssityyppi keskittyy puolestaan päättelytaitojen kehittämiseen 

moraalifilosofian teorioiden avulla. (ks. Marnburg 2003) 
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Jenningsin (2004) mukaan yhdysvaltalainen kaupallinen eettisyyden 

koulutus jakautuu pääosin kolmeen eri malliin: sosiaalisen vastuullisuuden 

malliin (the social responsibility model), eettisen säännöstön malliin (the 

code model) ja sidosryhmä / normatiiviseen malliin (the stakeholder / 

normative model).  

 

Sosiaalisen vastuullisuuden mallin mukainen eettisyyden koulutus 

keskittyy Jenningsin (2004) mukaan esimerkiksi ympäristöasioiden ja 

erilaisuuden tärkeyteen, ihmisoikeuksiin sekä epäitsekkyyteen ja 

humanistisuuteen. Eettisen säännöstön malli on puolestaan Jenningsin 

mukaan yleinen malli laskentatoimen eettisyyden koulutuksessa ja sen 

avulla pyritään yhdistämään etiikka ammatilliseen oikein toimimiseen 

opettamalla opiskelijalle säännönomaisia ammattimaisuuden periaatteita. 

Näiden periaatteiden tulkinta ja käyttäminen päätöksenteossa on kuitenkin 

Jenningsin mukaan usein vaikeaa ja tulkinnanvaraista, mikä heikentääkin 

hänen mielestään säännöstömallin arvoa eettisyyden koulutuksessa. 

Sidosryhmämallin mukainen koulutus keskittyy puolestaan analysoimaan 

eettisten ongelmien eri ratkaisujen vaikutuksia eri sidosryhmiin.   

(Jennings 2004, 15–16) 

 
4 EMPIIRINEN OSIO: EETTISYYDEN KOULUTUS LASKENTATOIMEN 
PÄÄAINEEN OPISKELIJOILLE SUOMALAISISSA 
KAUPPATIETEELLISISSÄ YKSIKÖISSÄ 
 
Tutkimuksen neljännessä kappaleessa perehdytään tutkimuksen 

empiiriseen osioon, jolla pyritään lisäämään tietoa suomalaisten 

kauppatieteellisten yksiköiden laskentatoimen opiskelijoille tarjoamasta 

eettisyyden koulutuksesta. Ensin avataan hieman käytettyjä 

tutkimusmetodeja ja tämän jälkeen tutustutaan tutkimuksen tuloksiin. 

 
4.1 Tutkimuksen metodologiasta 

 
Suomessa on tällä hetkellä yhdeksän yliopistoa tai korkeakoulua, jotka 

myöntävät kauppatieteellisiä tutkintoja. Nämä ovat: Helsingin 

kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen 



41 

yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen 

yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Vaasan yliopisto sekä Åbo Akademi. 

Lisäksi kauppatieteellistä koulutusta tarjoaa myös Kuopion, Joensuun ja 

Lapin yliopistot. Näillä kolmella yliopistolla ei ole kuitenkaan omaa 

tutkinnonanto-oikeutta. (SEFE 2007a) 

4.1.1 Tutkimuksen kohderyhmän valinta 
 
Kaikki kaksitoista kauppatieteellistä yksikköä valittiin osaksi tutkimusta 

kattavan ja luotettavan aineiston saamiseksi. Jotta tutkimuksella 

saavutettaisiin luotettava kuva laskentatoimen opiskelijoille suunnatusta 

eettisyyden koulutuksesta, valittiin tutkimuksen kohderyhmäksi 

suomalaisten kauppatieteellisten yksikköjen kaikki laskentatoimen 

professorit, lehtorit, yliassistentit sekä assistentit. Nämä ammattiryhmät 

valittiin osittain siksi, että ne esiintyvät kaikkien kauppatieteellisten 

yksikköjen ammattinimikkeissä ja toisaalta siksi, että juuri näiden 

nimikkeiden alla työskentelevät henkilöt osallistuvat yleensä 

kauppatieteellisissä yksiköissä konkreettisesti opetustyöhön.  

 

Kysely lähetettiin yhteensä 107 henkilölle mutta kohderyhmä muodostui 

lopulta 105 henkilöksi, koska kahden henkilön ammattinimike paljastui 

kohderyhmään kuulumattomaksi vasta kyselyn lähettämisen jälkeen. 

Kohderyhmän henkilöiden jakautuminen kauppatieteellisten yksikköjen 

kesken oli seuraava: Helsingin kauppakorkeakoulu 16,19 %:a, Jyväskylän 

yliopisto 6,66 %:a, Joensuun yliopisto 2,86 %:a, Kuopion yliopisto 3,81 

%:a, Lapin yliopisto 2,86 %:a, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 4,76 

%:a, Oulun yliopisto 12,38 %:a, Tampereen yliopisto 9,52 %:a, Turun 

kauppakorkeakoulu 12,38 %:a, Vaasan yliopisto 13,33 %:a, Svenska 

Handelshögskolan 11,43 %:a ja Åbo Akademi 3,81 %:a kaikista 

kohderyhmän henkilöistä. 

 

Kohderyhmästä 33,33 %:a oli professoreita, 27,62 %:a lehtoreita, 15,24 

%:a yliassistentteja ja 21,90 % assistentteja. Näiden lisäksi yksi 
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kohderyhmän jäsen on ammattinimikkeeltään yliopettaja ja toinen 

tutkijaopettaja (yhteensä 1,90 %:a).  

 

Kohderyhmän henkilöiden jakautumiseen eri yksiköittäin vaikutti 

luonnollisesti eri yksiköiden koko ja henkilöstön määrä mutta myös 

poikkeavuudet ammattinimikkeissä. Koska tutkimus keskittyy 

koulutukseen ja opetukseen, päätettiin tutkimustyöhön viittaavat 

ammattinimikkeet jättää kohderyhmän ulkopuolelle. Tämän kaltaisia 

nimikkeitä olivat mm. tutkimusassistentti tai tutkijakoulutettava.  

 

Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kohdalla assistenttien 

puuttuminen ja tutkimuskoulutettavien runsaus johti pieneen 

vastaajamäärään. Kohderyhmän henkilöiden jakautumisen epätasaisuutta 

ei kuitenkaan koettu tutkimuksen aineiston keräämisessä ongelmalliseksi, 

vaan tärkeimmäksi koettiin aineiston saaminen jokaisesta yksiköstä. 

Vastaajien yksikkökohtaisella määrällä ei nähty olevan ratkaisevaa 

merkitystä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Tärkeintä tutkimuksen 

onnistumisen kannalta oli saada jokaisesta yksiköstä vähintään yksi 

vastaus laskentatoimen opetustyöhön osallistuvalta henkilöltä. 

4.1.2 Tutkimuksen empiirisen aineiston kerääminen  
 

Tutkimuksen ajallisista ja taloudellisista rajoitteista johtuen empiirisen 

aineiston kerääminen painottui sähköpostijakelulla tehtyyn 

kyselytutkimukseen mutta kauppatieteellisten yksikköjen eettisyyden 

koulutusta tutkittiin myös internetsivuilta löytyvien opinto-oppaiden kautta. 

Tähän päädyttiin siitä johtuen, että näin pystyttiin vertailemaan 

kauppatieteellisten yksikköjen laskentatoimen opettajien vastauksia 

virallisiin dokumentteihin koulutuksen laadusta ja määrästä. 

 

Tutkitut opinto-oppaat olivat miltei kaikki lukuvuoden 2007–2008 opinto-

oppaita. Poikkeuksia olivat Tampereen yliopiston lukuvuosien 2005–2007 

opinto-opas, jota oli jatkettu lukuvuodelle 2007–2008 sekä Joensuun 

yliopiston lukuvuodet 2006–2008 kattava opinto-opas. Kaikkia opinto-
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oppaita tarkasteltiin kauppatieteellisten yksikköjen internet-sivujen kautta. 

Tällä tavoin varmistettiin, että käytetyt opinto-oppaat olivat päivitettyjä 

versioita. 

 

Opinto-oppaista tutkittiin sekä kurssikuvaukset että tutkintorakenteet ja 

eettisyyden koulutus rajattiin kursseihin, jotka suoraan käsittelevät 

nimensä tai kurssisisältönsä perusteella eettisyyttä. Eli eettisyys tai etiikka 

siis mainittiin käsitteenä joko kurssin nimessä tai kurssin sisällön 

kuvauksessa.  

 

Koko tutkimuksen teon ajan eettisyys ja yhteiskuntavastuu ovat 

esiintyneet käsi kädessä tutkimuksen teoreettisessa aineistossa ja myös 

opinto-oppaita luettaessa ne koettiin toisiaan tukeviksi käsitteiksi. Tästä 

johtuen myös yhteiskuntavastuuta käsittelevät kurssit otettiin 

tutkimuksessa huomioon koulutuksen määrää ja laatua kartoitettaessa. 

Opinto-oppaisiin perehdyttiin alustavasti ennen kyselylomakkeen 

lähettämistä ja edelleen myös kyselyn kautta saadun aineiston 

analysoinnin yhteydessä.  

 

Kyselylomakkeen muodostamisessa ja jakelussa hyödynnettiin Webropol -

ohjelmistoa. Lomake muodostui yhteensä seitsemästätoista 

kysymyksestä, joista kuusi kysymystä oli valintakysymyksiä ja yksitoista 

kysymystä oli vapaamuotoisia (ks. liite 1). Kyselylomakkeen kysymysten 

kautta pyrittiin määrittämään paitsi, miten eettisyyden koulutus on 

järjestetty kussakin yliopistossa niin myös, mistä yliopistojen väliset erot 

eettisyyden koulutuksessa voisivat johtua.  

4.1.3 Kyselytutkimuksen aineiston lajittelu  
 
Kyselytutkimuksen kautta saadun aineiston lajittelun mahdollistamiseksi 

vastaajien tuli ensin määritellä kyselylomakkeessa oma 

ammattitehtävänsä, kauppatieteellinen yksikkönsä sekä sukupuolensa. 

Aineiston analysoinnissa päädyttiin kuitenkin tukeutumaan vain 

kauppatieteellisen yksikön perusteella lajitteluun. Sukupuoli sekä 
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ammattitehtävä eivät olleet lajitteluperusteina aineiston analysoinnin 

yhteydessä, sillä näillä tekijöillä ei varsinaisesti nähty olevan merkitystä 

tutkimusongelmien ratkaisemisen kannalta. 

 

Aineiston lajitteluun keskittyvien valintakysymysten jälkeen tuli ottaa 

kantaa eettisyyden koulutuksen tarjontaan ”kyllä” ja ”ei” -valintojen kautta. 

”En tiedä” -vaihtoehtoa ei tässä tapauksessa tietoisesti annettu, sillä 

vastaajiksi haluttiin vain henkilöitä, jotka olivat tietoisia oman yksikkönsä 

koulutustarjonnasta. Kysymys lajitteli myös vastaajat kahteen ryhmään: 

”kyllä” vastanneille ohjattiin kysymykset, joiden kautta edelleen pyrittiin 

määrittämään eettisyyden koulutuksen sisältöä ja vastaajan asennetta 

eettisyyden koulutusta kohtaan. ”Ei” vastanneilta henkilöiltä niin ikään 

pyrittiin jatkokysymysten kautta selvittämään, miksi eettisyyden koulutusta 

ei tarjota ja miten he suhtautuvat eettisyyden koulutukseen yleensä. 

 

Kyselylomakkeen lähettämisen yhteydessä ei tietoisesti tarjottu vastaajille 

määritelmää eettisyydestä tai millaisena eettisyyden koulutus tämän 

tutkimuksen yhteydessä ymmärretään. Tällä pyrittiin varmistamaan, että 

vastaajia ei pyritä johdattelemaan vastauksissaan ja että vastaaja antaa 

oman määrittelynsä siitä, millaisena hän pitää eettisyyden koulutusta ja 

edelleen tarjotaanko hänen mielestään heidän omassa 

kauppatieteellisessä yksikössään eettisyyden koulutusta laskentatoimen 

opiskelijoille.  Tutkimuksen kvalitatiivisesta luonteesta johtuen ei nähty 

tarpeelliseksi rajata tutkittavaa ongelmaa liian tiukasti, sillä vapaamman 

määrittelyn myötä toivottiin myös saavutettavan rikkaampi aineisto 

analysoitavaksi.  

4.1.4 Kyselytutkimuksen vastausmäärät  
 
Kyselylomake lähetettiin kohderyhmälle 7.9.2007 perjantaina ja 

vastaamattomia kohderyhmän henkilöitä muistutettiin noin kahden viikon 

kuluttua ensimmäisen viestin lähettämisen jälkeen. Vastausaikaa 

kohderyhmän henkilöille annettiin syyskuun 30. päivään asti.  
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Vastauksia tuli syyskuun loppuun mennessä yhteensä 37 kappaletta ja 

näistä yksi hylättiin johtuen siitä, että vastaajan ammattiryhmä ei kuulunut 

kohderyhmäksi valittuihin opettamistyöhön osallistuviin ammattiryhmiin. 

Lopullinen vastausprosentti oli siis 35,24 %:a.  

 

Vastauksia tuli jokaisesta kauppatieteellisestä yksiköstä ja vaikka kaikki 

vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, niin aineisto koettiin tästä 

huolimatta kuitenkin riittäväksi. Kysymyksiin vastaamatta jättäminen ei 

johtanut vastauslomakkeiden hylkäämiseen.  

 

Vastausten määrät jakaantuivat eri kauppatieteellisten yksikköjen välillä 

seuraavasti: Jyväskylän yliopisto 8,33 %, Joensuun yliopisto 8,33 %, 

Kuopion yliopisto 5,55 %, Lapin yliopisto 2,77 %, Turun 

kauppakorkeakoulu 8,33 %, Vaasan yliopisto 13,88 %, Svenska 

Handelshögskolan 5,55 %, Åbo Akademi 5,55 %, Oulun yliopisto 5,55 %, 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 8,33 %, Helsingin kauppakorkeakoulu 

16,66 % ja Tampereen yliopisto 11,11 %. 

 

4.2. Kauppatieteellisten yksikköjen eettisyyden koulutus opinto-oppaiden 

mukaan 

 

Kauppatieteellisten yksikköjen omien opinto-oppaiden mukaan eettisyyden 

koulutusta järjestetään laskentatoimen pääaineen opiskelijoille miltei 

jokaisessa kauppatieteellisessä tiedekunnassa jollakin tavoin. Osassa 

koulutus löytyy laskentatoimen omilta kursseilta, joissakin tiedekunnissa 

koulutus rakentuu kaikille yhteisiin perusopintoihin ja jotkut koulut antavat 

mahdollisuuden eettisyyden opiskeluun sivuaineen sisällä.  

 

Vaasan yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu ovat siitä ainutlaatuisia, 

että ne järjestävät laskentatoimen lukijoille pakollisen eettisyyteen 

keskittyvän kurssin. Vaasan yliopisto järjestää kaikille KTM-tutkintoa 

suorittaville opiskelijoille kahden opintopisteen laajuisen, pakollisen 

’Liiketoiminnan etiikka’ nimisen kurssin. Kurssikuvauksen mukaan kurssin 
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tavoite on ”perehdyttää opiskelija globalisoituvan yritystoiminnan 

itsesäätelyyn ja sen perusteisiin”. (Vaasan yliopiston opinto-opas 2007–

2008, 26)  

 

Helsingin kauppakorkeakoulu tarjoaa puolestaan pakollisen kuuden 

opintopisteen laajuisen ’Yritysjuridiikan perusteet ja liike-elämän etiikka’ -

kurssin, joka on kaikille kauppakorkeakoulun opiskelijoille pakollinen 

opintojakso. Kurssikuvauksen mukaan yritysjuridiikan perusteiden lisäksi 

kurssilla ’annetaan perustiedot liiketoiminnan harjoittamisen eettisistä 

vaatimuksista sekä mahdollisuuksista hyödyntää eettistä osaamista 

talouselämässä.’ Helsingin kauppakorkeakoulussa filosofian laitos tarjoaa 

edelleen kauppatieteiden opiskelijoille myös vapaaehtoisen, aiemmin 

pakollisella kurssilla opetettuja perustietoja syventävän, kurssin nimeltä 

’Liike-elämän etiikka jatkokurssi’, jonka laajuus on kolme opintopistettä.  

(Helsingin kauppakorkeakoulun opinto-opas 2007–2008 tutkintosäännön 

2005 mukaan opiskeleville, 250, 294) 

 

Vaasan yliopistosta ja Helsingin kauppakorkeakoulusta poiketen, 

suomalaisten yliopistojen opinto-oppaiden mukaan, muiden 

kauppatieteellisten tiedekuntien perusopinnot ovat kuitenkin perinteisiä 

tekniseen laskentataitoon ja metodologiaan liittyviä johdantokursseja. 

Eettisyys ei opinto-oppaiden mukaan ole osa perusopintojen 

kurssitarjontaa. 

 

Mikäli perusopintojen sijaan ryhdytään tutkimaan kauppatieteellisten 

yksikköjen aineopintoja sekä sivuaineopintojen mahdollisuuksia niin myös 

muiden suomalaisten kauppatieteellisten yksikköjen kurssitarjonta nousee 

esille. Esimerkiksi Joensuun yliopiston laskentatoimen aineopintoihin 

kuuluu opinto-oppaan mukaan kolmen opintoviikon laajuinen 

’Liiketoiminnan etiikka’ -kurssi. Opinto-oppaasta löytyvän kurssikuvauksen 

mukaan kurssin tavoitteena on ’korostaa liiketoiminnan eettistä 

ulottuvuutta ja etiikan merkitystä liiketoiminnassa.’ Kurssi kuuluu kuitenkin 

valinnaisten kurssien ryhmään ja se järjestetään vain vuorovuosina. 
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(Joensuun yliopiston kauppatieteellisen alan ja kansantaloustieteen 

opinto-opas 2006–2008, 169)  

 

Osa kauppatieteellisistä yksiköistä ei kuitenkaan mainitse laskentatoimen 

kurssitarjonnassaan eettisyyttä, vaan sen sijaan yhteiskuntavastuu 

esiintyy kurssien nimissä. Esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulun 

laskentatoimen kurssien nimissä ei puhuta eettisyydestä mutta 

laskentatoimen aineopintojen valinnaisissa opinnoissa on laskentatoimen 

opiskelijan mahdollista valita neljän opintoviikon kurssi nimeltä 

’Yhteiskuntavastuuraportointi’. (Helsingin kauppakorkeakoulun opinto-

opas 2007–2008 tutkintosäännön 2005 mukaan opiskeleville, 140) 

Tampereen yliopistossa on puolestaan laskentatoimen syventävissä 

opinnoissa valinnainen kurssi nimeltä ’Laskentatoimi ja yrityksen 

yhteiskuntavastuu’ (Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden 

tiedekunnan opinto-opas 2005–2007, 170–171) ja Turun 

kauppakorkeakoulussa KTK-tutkinnon valinnainen kurssi ’Corporate 

responsibility reporting’. (Turun kauppakorkeakoulun opinto-opas 2007–

2008, 13–14)  

 

Suuressa osassa Suomen kauppatieteellistä yksiköistä eettisyyden 

koulutus ei kuitenkaan ole virallisten opinto-oppaiden mukaan osa 

laskentatoimen kurssitarjontaa. Näiden yksikköjen kohdalla eettisyyteen 

liittyvät kurssit löytyvät sen sijaan usein muiden pääaineiden 

kurssitarjonnasta. Esimerkiksi Kuopion yliopiston laskentatoimen 

kursseissa eettisyyden koulutus loistaa opinto-oppaan mukaan 

poissaolollaan mutta sen sijaan ’pk-yrityksen johtaminen’ -pääaineen 

valinnaisissa aineopinnoissa voi perehtyä etiikkaan kurssilla, joka on 

nimeltään ’Yritystoiminnan etiikka’. (Kuopion yliopiston 

Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2007–

2008, 76) Samoin myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston kohdalla 

eettisyyttä opetetaan ’Johtaminen ja organisaatiot’ -pääaineen 

aineopinnoissa valinnaisena kurssina ’Yritys- ja johtamisetiikka’ sekä 

’Kansainvälinen markkinointi’ -pääaineessa pakollisena perusopintojen 
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kurssina ’Corporate Social Responsibility’. (Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto, kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, opinto-opas 

2007–2008, 43, 44) Myös Oulun yliopistossa eettisyyden opetus rajoittuu 

opinto-oppaan mukaan ’johtaminen ja organisaatiot’ -pääaineen 

aineopintojen kurssiin ’Liike-elämän etiikka’ (Oulun yliopiston 

taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2007–2008, 154). Ainoastaan 

Lapin yliopiston opinto-opas osoittaisi eettisyyden koulutuksen puuttuvan 

taloudellisen tiedekunnan kurssitarjonnasta täysin.   

 

4.3 Kyselytutkimuksen tulokset 

 
Kyselytutkimuksen tulokset tukivat opinto-oppaista saatua kuvaa 

eettisyyden koulutuksen määrästä ja laadusta. Kyselyyn vastanneiden 

henkilöiden antaman kuvan mukaan eettisyyden koulutusta esiintyy 

jollakin tavoin jokaisessa suomalaisessa kauppatieteellisessä yksikössä. 

Myös esimerkiksi Lapin yliopistossa eettisyyttä opetetaan 

kauppatieteellisessä yksikössä kyselytutkimuksen tuoman vastauksen 

mukaan pakollisen tutkimusmetodologiakurssin yhteydessä. Lapin 

yliopiston vastauksessa painotetaan nimenomaan eettisyyden tärkeyttä 

osana tieteellistä tutkimustyötä.  

4.3.1 Aineiston luokittelu ja ristiriitaisuudet vastauksissa 
 

Kuten opinto-oppaiden analysoinnissa niin myös kyselytutkimuksen 

vastauksien analysoinnissa vastaukset jaettiin eri luokkiin 

kauppatieteellisten yksiköitten perusteella. Kauppatieteellisten yksiköiden 

vastaukset luokiteltiin edelleen ”kyllä” ja ”ei” -vastauksiin kysymyksen 

’Tarjotaanko kauppatieteellisessä tiedekunnassanne opiskeleville 

laskentatoimen pääaineen opiskelijoille eettisyyden koulutusta?’ 

perusteella. Tällöin päästiin paitsi paremmin analysoimaan aineistoa niin 

myös näkemään mahdollisia yksikköjen välisiä eroavaisuuksia sekä 

yhteneväisyyksiä ja mahdollisia syitä näihin. Tämä mahdollisti edelleen 

myös kyselytutkimuksen aineiston vertailun opinto-oppaista saatuihin 

tietoihin. 
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Aineiston luokittelu kauppatieteellisten yksikköjen perusteella toi esille 

paitsi eettisyyden koulutuksen kirjavuuden niin myös yksikköjen 

vastausten ristiriitaisuuden sisäisesti. Eettisyyden ja etiikan käsitteiden 

moninaisuus ja osittain myös varmasti monimutkaisuus näkyi kyselyn 

tuottamissa vastauksissa. Lukuun ottamatta Lapin yliopistoa, josta tuli vain 

yksi vastaus, kaikista muista yksiköistä tuli sekä ”kyllä” että ”ei” -

vastauksia kysymykseen ’Tarjotaanko kauppatieteellisessä 

tiedekunnassanne opiskeleville laskentatoimen pääaineen opiskelijoille 

eettisyyden koulutusta?’.   

 

Ristiriidat johtuivat osittain mahdollisesti myös siitä, että itse kysymyksen 

asettelu jätti tilaa tulkinnalle ja omien johtopäätösten tekemiselle. Millaista 

on eettisyyden koulutus ja miten kohdistettua tämän tulee olla 

laskentatoimen opiskelijoille, jätettiin tietoisesti määrittelemättä 

kyselytutkimuksen yhteydessä.  

 

Vastausten ristiriitaisuus saattoi johtua koulutuksen tarjonnan heikosta 

tietämyksestä mutta osasta vastauksista näki, että itse kysymys sekä 

eettisyyden koulutuksen sisältö ja tarkoitus ymmärrettiin monin eri tavoin. 

Kysymystä ja sen sisältämiä käsitteitä ei haluttu määritellä liian tarkkaan ja 

siten rajata liikaa vastauksia. Eettisyys ja eettisyyden koulutus voidaan 

ymmärtää monin eri tavoin ja tästä johtuen vastaajilta haluttiin saada kuva, 

millaisena koettiin eettisyyden koulutuksen tarjonta kokonaisuudessaan ja 

millaisen koulutuksen he kokivat mahtuvan kyselyn asettamiin raameihin.  

 

Esimerkiksi Vaasan yliopistolta tuli yhteensä viisi vastausta, joista kaksi oli 

ns. ”kyllä” -vastauksia, kun puolestaan kolmen vastaajan mielestä 

eettisyyden koulutusta ei heidän kauppatieteellisessä yksikössään tarjota 

laskentatoimen opiskelijoille. Vaikka ”kyllä” -vastaukset tukivat opinto-

oppaiden antamaa tietoa siitä, että Vaasan yliopisto tarjoaa eettisyyden 

koulutusta omana kauppatieteellisen yksikön järjestämänä, pakollisena 

kurssinaan niin kurssin käsittelemiä aihepiirejä ei osattu eritellä. 
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’Ei’ -vastauksista puolestaan tuli esille tietämättömyys Vaasan yliopiston 

järjestämästä omasta eettisyyteen liittyvästä kurssista, sillä osa vastaajista 

piti eettisyyden opetusta melko tärkeänä osana laskentatoimen koulutusta 

ja kertoivat epäilemiänsä syitä siihen, miksi Vaasan kauppatieteellinen 

yksikkö ei järjestä eettisyyden opetusta. Vastauksista huomasi siis, että 

kyselyä ei vain ohitettu ohimennen vaan kysymyksiin vastattiin huolella.  

”Kyllä” sekä ”ei” -vastausten esiintyminen tuntui siis johtuvan 

tietämättömyydestä. 

 

Miltei sama toistui myös Joensuun yliopiston kohdalla, sillä yksi vastaajista 

kertoi eettisyyden koulutusta järjestettävän paitsi omina kursseinaan niin 

myös osana muita kursseja. Toinen vastaaja kertoi, että eettisyyden 

koulutusta ei pystytä tarjoamaan resurssipulasta johtuen mutta tarvetta 

koulutuksen lisäämiselle kuitenkin olisi. Kolmas vastaaja puolestaan 

kertoi, että hänellä ei ole mitään tietoa siitä järjestetäänkö eettisyyden 

koulutusta vai ei.  

 

Ristiriitaisuus vastauksissa on ymmärrettävää, mikäli opiskelijalle on 

mahdollisuus eettisyyden koulutukseen esimerkiksi sivuaineen sisällä. 

Tällaisessa tapauksessa laskentatoimen opettajilla ei välttämättä ole 

tarkkaa tietoa muiden aineiden kurssisisällöistä. Joensuun ja Vaasan 

yliopistojen kohdalla opinto-oppaat kuitenkin kertovat, että eettisyyden 

koulutusta järjestetään laskentatoimen opiskelijoille joko pakollisena 

perusopintoihin kuuluvana kurssina tai laskentatoimen aineopintoihin 

kuuluvana vapaaehtoisena kurssina. Vastauksista voisi siis olettaa, että 

laskentatoimen opettajat eivät joko ole yleensäkään tietoisia oman 

yksikkönsä laskentatoimen pääaineen kurssitarjonnasta tai eettisyyden 

opetus vain unohtuu sen marginaalisuudesta ja paikoittaisuudesta 

johtuen. 

4.3.2 Opetus: integroidusti vai irrallaan? 
 

Helsingin kauppakorkeakoulun antamat vastaukset olivat melko hyvä 

esimerkki siitä, miten eettisyyden käsite ja eettisyyden koulutus 
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ymmärretään eri tavoin. Helsingin kauppakorkeakoulun vastaajista viisi oli 

sitä mieltä, että eettisyyden koulutusta järjestetään laskentatoimen 

pääaineen opiskelijoille ja ainoastaan yksi kertoi sen puuttuvan 

opetuksesta kokonaan.  

 

Yksi vastaajista kertoi sen puuttuvan varsinaisesta opetussuunnitelmasta 

mutta olevan osa hänen omaa opetustaan siten, että eettisyys on aina osa 

käsiteltävää asiaa yhtenä näkökantana. Toinen vastaaja puolestaan tiesi 

kertoa, että eettisyyttä opetetaan esimerkiksi perusopinnoissa 

yritysjuridiikan kautta omana kurssinaan sekä osana aineopintojen eri 

kursseja. Eräs vastaaja puolestaan koki, että kauppatieteiden yksikön 

resurssit eivät yksin riitä ja tästä johtuen vastuu on jätetty filosofian 

laitokselle tutkimusmetodologiaopintojen muodossa. Toisaalta koettiin 

eettisyyden koulutuksen olevan myös järjestetty osana muita kursseja 

kuten yhteiskuntavastuuraportointi- sekä tilintarkastuskurssit. Ja edelleen 

yksi vastaaja oli sitä mieltä, että laskentatoimen opiskelijoille ei tarjota 

Helsingin kauppakorkeakoulun puolesta laisinkaan eettisyyden koulutusta. 

 

Sama ristiriitaisuus toistui myös muiden yliopistojen antamissa 

vastauksissa. Esimerkiksi Tampereen yliopiston vastaukset tukivat sitä, 

että eettisyyttä opetetaan muiden kurssien yhteydessä ja aiheet 

käsittelevät niin tutkimusmetodologiaa, kestävää kehitystä kuin myös 

tilintarkastuksen eettisiä vaatimuksia. Kuitenkin osa vastaajista oli 

edelleen sitä mieltä, että eettisyyden koulutusta ei löydy laisinkaan. Sama 

linja säilyi myös Turun kauppakorkeakoulun kohdalla, sillä osa näki 

eettisyyden opetuksen olevan osa muiden kurssien sisältöä ja osa ei 

nähnyt koulutusta järjestettävän lainkaan. Edelleen myös Oulun yliopiston, 

Svenska Handelshögskolanin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä 

Åbo Akademin kohdalla osa vastauksista kertoi eettisyyden koulutuksen 

olevan osa muuta opetusta ja osa kertoi resurssipulan olevan esteenä 

koulutuksen järjestämiselle.  
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Voisiko siis olla, että näiden yksikköjen vastaukset tukevat aikaisemmin 

tehtyjen tutkimusten tuloksia siltä osin, että eettisyyden koulutusta 

järjestetään todennäköisemmin, mikäli kurssin vetäjällä on eettisyyteen 

liittyvää osaamista sekä kiinnostusta aiheeseen. Mikäli nämä puuttuvat 

niin myös aihepiiri jää helposti vähälle huomiolle, mikäli ulkoista painetta 

sen tarjoamiseen ei ole ja resurssit ovat muutenkin niukat (ks. esim. 

Bampton & Cowton 2002b ja Bampton & Maclagan 2005).  

 

Joidenkin yksikköjen vastauksista kuitenkin huomasi, että jotkut käsittivät 

eettisyyden koulutuksen tarkoittavan pääosin sille erikseen omistettuja 

kursseja. Monet nimittäin vastasivat ”ei” kysymykseen neljä ’Tarjotaanko 

kauppatieteellisessä tiedekunnassanne opiskeleville laskentatoimen 

pääaineen opiskelijoille eettisyyden koulutusta?’ ja mainitsivat kuitenkin 

kyselyn jossakin vaiheessa eettisyyden esiintyvän osana muiden kurssien 

opetusta.  

 

Miltei kaikissa kauppatieteellisissä yksiköissä koulutus kerrottiin 

järjestettävän kauppatieteellisen tiedekunnan toimesta ja osana muita 

vapaaehtoisia sekä pakollisia laskentatoimen ja tutkimusmetodologian 

kursseja. Useat vastaajat kertoivat myös muiden oppiaineiden tarjoavan 

eettisyyden opetusta kursseillaan. Eräs vastaaja kuitenkin väitti 

eettisyyden koulutuksen tarjonnan olevan vielä melko satunnaista ja 

osittaista kauppatieteiden alueella. 

 

Poikkeuksina olivat Joensuun, Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistot, 

joissa koulutusta järjestetään vastausten mukaan myös omina eettisyyden 

kursseinaan. Kuitenkin esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulussa myös 

filosofian laitoksella on vahva rooli eettisyyden koulutuksen tarjoamisessa 

ja myös Jyväskylän yliopiston kohdalla tuli esille, että myös 

yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tarjoaa eettisyyden opetusta omina 

kursseinaan. 
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Monet vastaukset tukivat eettisyyden järjestämistä osana muuta opetusta 

siksi, että tällä koettiin olevan tehokkaampi vaikutus kuin irrallaan pidetyllä 

kurssina. Eräs vastaaja kommentoi eettisyyden olevan hänen mielestään 

erottamaton osa laskentatoimen koulutusta ja tästä johtuen sitä ei tulisi 

erottaa muusta laskentatoimen opetuksesta.  
 
Myös teoreettinen kirjoittelu tuntuu tukevan eettisyyden koulutuksen 

pitämistä osana muuta opetusta, sillä esimerkiksi McDonald & Donleavy 

(1995), Boyce (2006) ja Bampton & Cowton (2002a) esittävät kaikki 

huolensa siitä, että eettisyys voidaan helposti käsittää liiketoimintaan 

kuulumattomaksi osa-alueeksi, mikäli eettisyyden opetus on järjestetty 

irrallaan muusta opetuksesta. Irrallaan pidetyn kurssin integroiminen 

muuhun opetukseen tuntuu siis olevan vaikeaa. 

 

Toisaalta myös moni vastaajista piti eettisyyden koulutuksen omia 

kursseja täysin mahdottomina yliopiston tämän hetkiseen resursointiin 

nähden. Resurssit koettiin toisaalta niukoiksi mutta yhtä riittäviksi tai 

riittämättömiksi kuin minkä tahansa muunkin oppiaineen opettamiseen. 

Eräs vastaaja nostikin esiin priorisoinnin: ”Kysymys on priorisoinnista. 

Ylimääräisiä resursseja ei ole mutta resurssit voisi jakaa toisella tavalla… 

Kaikki resurssit käytetään ’vanhan’ opettamiseen. Pelkään, että moni 

opettaja ja tutkija ei koe eettisyyttä tärkeänä”.  

 

Eettisyyden koulutuksen sisältö oli vastaajien mukaan kuitenkin melko 

monipuolista, jokseenkin monet eivät laisinkaan eritelleet kurssien 

käsittelemiä aiheita. Kursseilla käsiteltäviä aiheita kerrottiin olevan mm.: 

tutkimusetiikka, ammattietiikka, etiikan teoriat ja niiden soveltaminen, 

laskentatoimen kansainväliset eettiset ohjeistot, kirjanpidon säännöstöt, 

yhteiskuntavastuu, ympäristövastuu, kestävä kehitys, globalisaation 

eettiset kysymykset jne.  

 

Erityisesti kirjanpitoon liittyvä moraali ja eettisyys nousivat useiden 

vastausten kohdalla odotetusti esille. Useiden vastausten kohdalla 
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kurssien aihepiirejä ei kuitenkaan osattu tai haluttu eritellä. Eettisyyttä 

kerrottiin vain opetettavan muiden kurssien sisällä mutta sen tarkemmin ei 

osattu tai haluttu kertoa koulutuksen määrästä tai laadusta. Yksi vastaaja 

kommentoikin tätä seuraavasti: ’..yksittäisten kurssien sisällä aihetta 

voidaan sivuta opettajan osaamisen ja mielenkiinnon mukaan mutta 

resursseja on yleensä aina liian vähän.’ 

4.3.3 Eettisyyden koulutuksen merkitys laskentatoimessa 
 

Suurin osa vastaajista (86,1 %) näki eettisyyden koulutuksella olevan 

melko tärkeä tai erittäin tärkeä rooli laskentatoimen opiskelijoiden 

valmentamisessa eettisesti ja moraalisesti vastuulliseen ammatissa 

toimimiseen. Monet vastaajista toivat esille laskentatoimen ammatissa 

toimimisen vaatimukset eettiselle ja moraaliselle älykkyydelle ja toisaalta 

otettiin esille myös eettisyyden merkityksen kasvu yhteiskunnassa yleensä 

opetuksen tärkeyttä lisäävänä tekijänä. Tämän lisäksi koulutuksen 

tärkeyttä edistävänä tekijänä mainittiin usein myös eettisyyden merkitys ja 

tärkeys tieteellisessä tutkimustyössä.  

 

Eettisyyden koulutuksen kannalla olevat vastaajat perustelivat 

näkemyksiään seuraavasti: ”Moraaliton laskentahenkilö on pian entinen 

laskentahenkilö.”, ”Numeroiden ja lainsäädännön kanssa toimiessa on 

oltava ehdottoman objektiivinen ja tarkka. Johdon laskentatoimen puolella 

voi joutua yrityksessä tilanteisiin, joissa pitää olla oma näkemys ”oikeasta 

ja väärästä”, ”Etiikka on oleellinen osa tutkimusta ja liike-elämää.” ja 

”Koska meidänkään oppiaineessamme tuloksia ei pidä mitata vain 

taloudellisesti.”  Eettisyyden opettaminen nähtiin siis tärkeänä osana 

ammatissa ja yhteiskunnassa toimimiseen valmentamista. Eräs 

vastaajista kommentoikin tätä seuraavasti: ”Eettisyys tutkimuksessa ja 

opiskelussa on toiminnan peruskivi. Jos eettisiä periaatteita ei ole 

sisäistetty, menetetään kaikelta toiminnalta pohja.” 

 

Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan olleet yhtä vakuuttuneita eettisyyden 

tärkeydestä laskentatoimen opetuksessa. Kuusi henkilöä (16,66 %) 
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vastasi eettisyyden koulutuksen olevan heidän mielestään melko 

tarpeeton osa laskentatoimen koulutusta tai sitten he eivät osanneet 

sanoa, kuinka tärkeä osa laskentatoimen koulutusta eettisyys on.  

 

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että laskentatoimen ammattilaisille oman 

alan substanssiosaaminen on tärkeintä ja eettisyyteen liittyvä osaaminen 

tulee yritysten tarvittaessa järjestää jonkin toisen ammattikunnan toimesta: 

”Tärkeintä laskentatoimen ammattilaisille on oman alan 

substanssiosaaminen. Mikäli yritykset haluavat eettisyyteen liittyvää 

osaamista, olisi siihen palkattava osaajat erikseen.”  Toisaalta oltiin myös 

sitä mieltä, että ei eettisyyttä tarvitse opettaa erikseen: ”Eettisyys on 

jotakin, on osa ihmisyyttä, ja ei sellaista tarvitse erikseen opettaa 

yliopistossa.”, ”Totta kai jokaisen tulee tietää oman työnsä eettiset 

periaatteet mutta en osaa sanoa olisiko sille tarpeen avata omaa erillistä 

opetusta.” Ja esille tuli myös kysymys siitä, voiko eettisyyttä edes opettaa. 

 

Eettisyyden koulutuksen puuttumisen syyksi epäiltiin useimmiten vähäisiä 

resursseja mutta myös aihepiirin tuoreutta laskentatoimen kontekstissa: 

”Todennäköisesti asia erikseen ylös nostettuna on sen verran uusi. 

Suomessa lisäksi laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnoissa 

käsiteltävä lainsäädäntö ja pakottavat ohjeet (esim. kirjanpitolaki yms.) 

osaltaan kattavat asiaa. Meikäläisessä toimintaympäristössä kun on 

vaikeampi tehdä Enroneita.”  Osa vastaajista toi esille eettisyyden 

koulutuksen puuttumisen syynä myös sen, että aihepiiri on ollut kaikille 

opettajille vieras ja siihen ei ole tartuttu, koska ulkopuolista painetta tähän 

ei ole ollut.  

 

Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että kokonaisvaltaisempi näkemys 

laskentatoimen oppiaineen olennaisesta sisällöstä on edesauttanut 

eettisyyden koulutuksen tarjoamista heidän kauppatieteellisessä 

yksikössään. Monet vastaajat mainitsivat puolestaan viime vuosina 

tapahtuneiden suurien kirjanpitoskandaalien edesauttaneen eettisyyden 

koulutuksen tarjoamista ja monet olivat sitä mieltä, että koulutusta tulisi 



56 

tästä johtuen myös tulevaisuudessa lisätä. Koulutusta edesauttavina 

tekijöinä mainittiin myös ympäristöasioiden ja eettisyyden merkityksen 

kasvu yhteiskunnassa.   
 

Selittäviä tekijöitä eri kauppatieteellisten yksikköjen eettisyyden 

koulutuksen tarjontaan ei kuitenkaan kyselytutkimuksesta saatu niin 

kattavasti, että eri kauppatieteellisiä yksikköjä olisi pystytty tältä kannalta 

vertailemaan ja tutkimustuloksia selittämään. Mikäli vastauksia annettiin, 

niin ne olivat yleisluonteisia kuten juuri kansainväliset kirjanpitoskandaalit 

tai ympäristöasioiden painottamisen kasvu yhteiskunnassa. Tarpeeksi ei 

tullut kuitenkaan sellaisia vastauksia, joista olisi voinut vetää 

johtopäätöksiä siitä, miksi jossakin tietyssä kauppatieteellisessä yksikössä 

painotetaan eettisyyden opetusta, kun taas toisen yksikön 

kurssitarjonnasta se puuttuu kokonaan. Tai edelleen, miksi tietty yksikkö 

painottaa eettisyyden koulutuksessaan joitakin tiettyjä asioita, kun taas 

toinen lähestyy aihepiiriä mahdollisesti aivan eri suunnalta.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät siis anna yksityiskohtaisia selittäviä 

tekijöitä eri yksiköiden koulutustarjonnalle. Kauttaaltaan kyselyn kautta on 

kuitenkin noussut esiin mahdollisina selittävinä tekijöinä eettisyyden 

koulutuksen tarjoamiselle esimerkiksi henkilökohtaisten tutkimus- ja 

opetusintressien merkitys, resurssien riittävyys, yhteiskunnan tapahtumat 

sekä henkilökunnan ammattitaito. 

 

Suurin osa (36,11 %) kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että 

eettisyyden koulutuksen tämän hetkinen tarjonta on riittämätöntä ja sitä 

tulisi lisätä. Toiseksi suurin ryhmä (33,33 %) ei osannut kommentoida 

koulutuksen riittävyyttä mitenkään tai jätti tämän kohdan kokonaan 

huomiotta. Jopa 30,55 % prosenttia vastanneista henkilöistä piti kuitenkin 

nykyistä eettisyyden koulutuksen määrää riittävänä ja koki, että 

muutoksille määrän suhteen ei ollut tarvetta. Jokaisessa ryhmässä oli 

sekalaisesti eri kauppatieteellisten tiedekuntien edustajia. 
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4.3.4 Keskeiset kyselytutkimuksen tulokset 
 

Kyselytutkimuksen tulosten ristiriitaisuuksista huolimatta 

tutkimusongelmiin saatiin vastauksia. Tulokset osoittivat, että eettisyyden 

koulutus on osa suomalaisten kauppatieteellisten yksiköiden opetusta 

mutta opetuksen laajuus, sisältö ja toteutus ovat vaihtelevia. Suurin osa 

Suomen kauppatieteellisistä yksiköistä järjestää itse laskentatoimen 

opiskelijoilleen eettisyyden koulutusta ja toinen tiedekunta on usein vain 

tukemassa opetuksen tarjoamista. Tästä hyvänä esimerkkinä esimerkiksi 

Helsingin kauppakorkeakoulu, jossa kauppatieteiden yksikön järjestämän 

peruskurssin jälkeen lisäopetusta tarjoaa filosofian laitos. 

 

Laskentatoimen opiskelijoille suunnatun eettisyyden koulutuksen 

käsittelemät aihepiirit olivat tutkimuksen tulosten mukaan hyvin moninaisia 

ja kirjavia. Eettisyyttä käsittelevillä kursseilla etiikkaa ja eettisyyttä 

kerrottiin lähestyttävän sekä laskentatoimen kannalta että myös yleisesti 

liiketoiminnan näkökulmasta. Useimmiten esille nostettiin kirjanpidon ja 

eettisyyden väliseen suhteeseen liittyviä aiheita sekä yleisesti 

liiketoiminnan eettisyyttä käsitteleviä aihepiirejä. Myös etiikan teoriat 

mainittiin kyselytutkimuksen vastauksissa käsiteltävinä aihepiireinä. 

 

Eettisyyden koulutuksen tarjoaminen oli useimmiten osa muiden kurssien 

opetusta ja yleisenä mielipiteenä nousi esille, että suomalaisten 

kauppatieteellisten yksikköjen ei koettu omaavan tarpeeksi vahvoja 

resursseja erillisten eettisyyttä käsittelevien kurssien tarjoamiseksi. Muihin 

laskentatoimen kursseihin integroimisella koettiin myös olevan 

opetuksellisesti tehokkaampi vaikutus kuin irrallisilla kursseilla. 

 

Eettisyyttä käsitteleviä kursseja tuntui tutkimustulosten mukaan olevan 

sekä pakollisia että vapaaehtoisia kursseja, sillä useissa vastauksissa 

eettisyyden kerrottiin olevan yksi näkökanta muiden laskentatoimen 

kurssien opetuksessa. Näiden kurssien kerrottiin useimmiten olevan sekä 

pakollisia että vapaaehtoisia laskentatoimen kursseja.  
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Myös erillisten eettisyyteen keskittyvien kurssien osalta löytyi sekä 

pakollisia että vapaaehtoisia opintoja: Vaasan ja Helsingin perustutkintoon 

kuuluvat kurssit olivat pakollisia, kun taas Joensuun laskentatoimen 

aineopintoihin kuuluva kurssi oli vapaaehtoinen. Tutkimustulosten mukaan 

suomalaisesta laskentatoimen opetuksesta pakollinen, eettisyyteen 

keskittyvä erillinen kurssi puuttui siis kokonaan. 

 

Odotetusti laskentatoimen alueella tarjottu eettisyyttä käsittelevä koulutus 

keräsi kahtiajakautuneita mielipiteitä: osa vastaajista koki eettisyyden 

olevan tärkeä osa laskentatoimen koulutusta, kun taas osa vastaajista ei 

nähnyt sillä olevan laisinkaan merkitystä. Aihepiiri herätti vahvoja 

mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Valtaosa laskentatoimen 

opettajista kuitenkin näki eettisyydellä olevan vahva rooli laskentatoimen 

koulutuksessa ja monet painottivat, että laskentatoimen ammattikunta 

vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän eettisesti älykkäitä ammattilaisia 

toimintaympäristön muuttuessa.  

 

Vaikka valtaosa vastaajista näki eettisyyden olevan tärkeä osa koulutusta, 

niin osa laskentatoimen opettajista ei kuitenkaan uskonut eettisyyteen 

laskentatoimen koulutuksessa. Uskon puute johtui useiden vastausten 

kohdalla resurssien niukkuudesta ja toisaalta myös näkemyksestä, jonka 

mukaan eettisyys ei tule olla osa laskentatoimen ammattikunnan 

osaamista. Toisaalta kyseenalaistettiin myös yliopiston rooli eettisyyden 

opetuksessa sekä myös eettisyyden opetettavuus. 

 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda lisää tietoa suomalaisten 

kauppatieteellisten yksikköjen eettisyyden koulutuksen tarjonnan 

nykytilasta. Tutkimuksen myötä saatiin paljon tietoa mutta saadut tiedot 

olivat jokseenkin odotettavia, mitään sensaatiomaisia paljastuksia ei 

ilmennyt.  
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Yllättävänä voisi kuitenkin nähdä sen, miten yleistä eettisyyden 

esiintyminen loppujen lopuksi on suomalaisten kauppatieteellisten 

yksikköjen kurssitarjonnassa. Päällepäin kaikkien yksikköjen opinto-

oppaista eettisyyden opetusta ei välttämättä ilmene mutta eettisyys on 

siitä huolimatta jonkinlainen osa jokaisen suomalaisen yliopiston tai 

korkeakoulun kauppatieteellisen yksikön laskentatoimen opetusta. Jollei 

se esiinny omana erillisenä kurssinaan niin sitä käsitellään 

mahdollisuuksien mukaan muiden laskentatoimen kurssien yhteydessä tai 

vähintään muiden pääaineiden kurssien yhteydessä. 

 

Tutkimuksesta saadut vastaukset käsittivät kuitenkin ristiriitaisuuksia, jotka 

toivat esille tutkimukseen vastanneiden ristiriitaiset tiedot oman 

yksikkönsä eettisyyden koulutuksen tarjonnasta. Vastaajat eivät aina 

tunteneet oman yksikkönsä eettisyyden koulutuksen tarjontaa, mikä 

saattoi viitata aihepiirin marginaalisuuteen yksikön opetuksessa.  

 

Toisaalta eettisyyden koulutus rajautui useiden yksiköiden kohdalla 

muiden kurssien yhteydessä opettamiseen, sillä omia eettisyyteen ja 

yhteiskuntavastuuseen keskittyviä kursseja esiintyi vain neljän yksikön 

yhteydessä. Muiden kurssien yhteyteen integroitu opetus tuntui antavan 

huonosti kuvan siitä, millaista koulutuksen laatu ja määrä lopulta 

todellisuudessa on. Jääkö eettisyyteen tarttuminen useimmiten 

suomalaisessa laskentatoimen opetuksessa siis ainoastaan luennoitsijan 

harkinnan ja mielenkiinnon varaan vai onko se harkittu osa yksikön 

opetussuunnitelmaa?  

 

Tämän hetkinen eettisyyden koulutuksen tarjonta tuntui olevan vain 

muutaman yksikön osalta virallisessa koulutussuunnitelmassa huomioitua, 

kun taas suurin osa suomalaisista yksiköistä tuntui jättävän vastuun 

eettisyyden koulutuksen tarjonnasta aina kunkin opettajan oman 

harkinnan ja mielenkiinnon varaan. Joidenkin yksiköiden osalta eettisyyttä 

kerrottiin opetettavan laskentatoimen opiskelijoille mutta todellisuudessa 

eettisyys saattoi nousta vain tutkimusetiikan myötä esiin 
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tutkimusmetodologiakursseilla tai eettisyyden koulutuksen epäiltiin olevan 

osana muiden opettamia kursseja mutta tarkkaa koulutuksen sisältöä tai 

määrää ei tuotu kyselytutkimuksen vastauksissa esille. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset tuntuivat tukevan tutkimuksen teoriaosassa 

esiteltyjä kansainvälisiä tutkimuksia, jotka käsittelivät eettisyyden 

koulutuksen tarjontaa mm. Iso-Britannian alueella. Myös näiden 

tutkimusten tulokset osoittivat, että eettisyyden koulutus on edelleen 

paikoittaista ja marginaalista, vaikkakin sen suosio on kasvanut viime 

vuosina. Eettisyyden opetuksen esiintyminen laskentatoimen 

koulutuksessa johtui myös näiden tutkimusten mukaan usein opettajan 

omasta mielenkiinnosta ja aiheen tuntemuksesta. Eettisyyttä ei usein 

otettu osaksi opetusta laisinkaan, mikäli opettajalla ei ollut mielenkiintoa 

aiheeseen tai mikäli aihe ei ollut opettajalle tuttu.  

 

Päällimmäisenä tämän tutkimuksen myötä jäikin mieleen ajatus siitä, onko 

eettisyyden koulutus kuitenkaan niin kovin yleistä suomalaisessa 

laskentatoimen koulutuksessa, kuin miltä ensi silmäyksellä saattaisi 

näyttää? Kuinka iso osa vastaajien mainitsemasta eettisyyden 

koulutuksesta on todellista päivittäistä laskentatoimen opiskelijan 

saavuttamaa opetusta? Onko tämän tutkimuksen osana olleen 

kyselytutkimuksen vastauksista mahdollisesti osa sellaisia, jotka 

perustuvat ainoastaan olettamiin toisten pitämien kurssien sisällöstä? 

Konkreettiset tiedot suomalaisen laskentatoimen pääaineopiskelijan 

saamasta eettisyyden koulutuksen määrästä ja laadusta kaipaisivat siis 

edelleen lisätutkimusta. 

 

Eettisyyden koulutuksen sisältöön tarkemmin perehtyminen tarjoaisikin 

oivan jatkotutkimusaiheen, koska tämä tutkimus ei pystynyt vielä 

avaamaan tarkasti suomalaisten kauppatieteellisten yksikköjen 

eettisyyden koulutuksen sisältöä. Tarkempi selvittäminen, mitä opetus 

todellisuudessa sisältää ja kuinka yleistä se todellisuudessa on, kaipaisi 

vielä uuden tutkimuksen tekemistä. Mahdollisesti olisi hyödyllistä lähestyä 
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aihepiiriä myös laskentatoimen pääaineen opiskelijoiden kautta, jotta 

saataisiin monipuolinen kuva integroidun eettisyyden koulutuksen 

sisällöstä. 

 

Tämä tutkimus toi esille samanlaisia kahtiajakautuneita mielipiteitä, joita 

eettisyys on kohdannut myös kansainvälisten tutkimusten myötä. 

Eettisyyden koulutus osana laskentatoimen opetusta herätti siis myös 

tämän tutkimuksen kohdalla sekä kannustusta että vastustusta. Joistakin 

vastauksista selvästi huomasi, että aihepiiri oli lähellä vastaajan omia 

intressejä ja myös suhtautuminen siten erittäin myötämielistä. Osasta 

vastauksista taas huokui miltei paheksuntaa eettisyyden ja laskentatoimen 

opettamisen yhdistämistä kohtaan. 

 

Vastustajien listaamat perustelut sille, miksi eettisyys ei tulisi olla osa 

laskentatoimen opetusta, olivat yhdenpitäviä niihin, jotka tulivat esille jo 

vuonna 2005 Bamptonin ja Maclaganin tekemässä tutkimuksessa: 

eettisyyden koulutuksen epärelevanttius sekä tarpeettomuus 

laskentatoimen koulutuksessa, eettisyyden koulutuksen tehottomuus 

laskentatoimen koulutuksessa, eettisyyden koulutuksen kuulumattomuus 

yliopiston ja sen henkilökunnan vastuualueeseen, yliopiston 

henkilökunnan taitamattomuus opettaa eettisyyttä sekä resurssi- ja 

oppimateriaalipula.  

 

Vastustuksen esiintymisestä huolimatta tutkimuksesta kävi kuitenkin 

selkeästi ilmi, että suurin osa tutkimukseen vastanneista henkilöistä piti 

eettisyyden koulutusta joko melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä osana 

laskentatoimen koulutusta.  

 

Tutkimus toi paljon tietoa suomalaisen laskentatoimen ja eettisyyden 

opetuksen välisestä suhteesta mutta tiedot jäivät kuitenkin puutteelliseksi 

siltä osin, että eri kauppatieteellisten yksiköiden välisiä eroja eettisyyden 

koulutuksessa ei pystytty avaamaan ja mahdolliset syyt näihin eroihin 

jäivät myös selvittämättä. Kauppatieteellisten yksiköiden välisten 
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eettisyyden koulutuksen erojen tutkiminen tarjoaisikin aiheen 

jatkotutkimukselle.  

 

Olisi mielenkiintoista saada lisää tietoa siitä, miksi jotkut suomalaiset 

kauppatieteelliset yksiköt panostavat toisia enemmän eettisyyden 

koulutukseen ja miten paljon eri yksiköiden välillä todella on eroa. 

Jatkotutkimuksen kautta voisi edelleen perehtyä syvemmin 

laskentatoimen opiskelijoiden saaman eettisyyden koulutuksen sisältöön 

ja pyrkiä yhä yksityiskohtaisemmin selvittämään, millaista laskentatoimen 

opiskelijoiden saama eettisyyden koulutus todellisuudessa on Suomessa. 
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LIITE 1                                                                                                    
 

1.) Mikä on ammattitehtävänne? * 
(* kysymykseen on pakko vastata) 
 

a.) professori 
b.) lehtori 
c.) yliassistentti 
d.) assistentti 
e.) muu, mikä? _______________________ 

 
2.) Minkä yliopiston tai korkeakoulun palveluksessa olette? * 

(* kysymykseen on pakko vastata) 
 

a.) Helsingin kauppakorkeakoulu 
b.) Joensuun yliopisto 
c.) Jyväskylän yliopisto 
d.) Kuopion yliopisto 
e.) Lapin yliopisto 
f.) Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
g.) Oulun yliopisto 
h.) Svenska handelshögskolan 
i.) Tampereen yliopisto 
j.) Turun kauppakorkeakoulu 
k.) Vaasan yliopisto 
l.) Åbo Akademi 

 
3.) Valitkaa sukupuolenne 

a.) nainen 
b.) mies 

 
4.) Tarjotaanko kauppatieteellisessä tiedekunnassanne opiskeleville 

laskentatoimen pääaineen opiskelijoille eettisyyden koulutusta? * 
(* kysymykseen on pakko vastata) 
 

a.) kyllä 
b.) ei (”ei” vastanneet siirtyvät suoraan kysymykseen nro. 12) 

 
5.) Onko eettisyyden koulutus kauppatieteellisen tiedekunnan 

tarjoamaa? 
 

a.) kyllä 
b.) ei 
 

6.) Mikäli koulutuksen tarjoaa jokin toinen tiedekunta niin, mikä se on? 
 
7.) Onko eettisyyden koulutus järjestetty omina kursseinaan vai osana 

muiden kurssien opetusta? 
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8.) Millaisia aiheita laskentatoimen pääaineen opiskelijoille tarjottu 
eettisyyden koulutus käsittelee? 

 
9.) Kuuluvatko eettisyyttä käsittelevät kurssit laskentatoimen 

pääaineen lukijan pakollisiin vai vapaaehtoisiin opintoihin? 
 

10.) Minkä tekijöiden koette edesauttaneen eettisyyden 
koulutuksen tarjoamista kauppatieteellisessä tiedekunnassanne? 

 
11.) Entä koetteko joidenkin tekijöiden haitanneen eettisyyden 

koulutuksen tarjoamista kauppatieteellisessä tiedekunnassanne? 
 

12.) Miten koette nykyisten yliopistoresurssien riittävän eettisyyden 
koulutuksen tarjoamiseen? 

 
13.) Miten tärkeänä osana laskentatoimen tutkintoa koette 

eettisyyden koulutuksen? 
 

a.) erittäin tärkeänä 
b.) melko tärkeänä 
c.) en osaa sanoa 
d.) melko tarpeettomana 
e.) täysin tarpeettomana 
 

14.) Miten perustelisitte tämän? 
 

15.) Tulisiko eettisyyden koulutuksen tarjontaa mielestänne 
vähentää vai lisätä ja miksi? 

 
16.) Miksi eettisyyden koulutusta ei tarjota? 

 
17.) Onko eettisyyden koulutus osa kauppatieteellisen 

tiedekuntanne kurssitarjontaa mahdollisesti tulevaisuudessa ja 
miksi? 
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LIITE 2 
 

Helsingin kauppakorkeakoulun opinto-oppaat 2007–2007 tutkintosäännön 

1995 mukaan opiskeleville ja tutkintosäännön 2005 mukaan opiskeleville. 

[verkkojulkaisu], syyskuu 2007 (luettu). 

http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/AB596095-1F63-4CE7-B0AC-

55946BC68575/0/Kurssikuvat10708koodit2023korjattu.pdf 

http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/A21C92D4-B2DC-44BD-B797-

97C222F41CC4/0/Kurssikuvat_1koodit20230708_TS05.pdf 

http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/F7321D94-693C-43FA-8BD4-
A9431F54934F/0/Kurssikuvat_3koodit32510708_TS05.pdf 
 
 
Joensuun. yliopiston kauppatieteellisen alan ja kansantaloustieteen 

opinto-opas 2006–2008 [verkkojulkaisu], syyskuu 2007 (luettu).  

http://www.joensuu.fi/taloustieteet/opiskelu/opas/laskentatoimi.pdf 
 
 

Kuopion yliopiston informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunnan 

opinto-opas 2007–2008. [verkkojulkaisu], syyskuu 2007 (luettu).  

http://www.uku.fi/opiskelu/itka_opas.pdf 
 
 
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, kauppatieteiden kandidaatin ja 

maisterin tutkinnot, opinto-opas 2007–2008. [verkkojulkaisu], syyskuu 

2007 (luettu).  

http://www.lut.fi/fi/opiskelu/nykyiset_opiskelijat/opinto-
oppaat/kati_opas0708.pdf 
 
 

Oulun yliopiston taloustieteiden tiekunnan opinto-opas 2007–2008. 

[verkkojulkaisu], syyskuu 2007 (luettu).  

http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opinto-opas-2007-2008/luku7.pdf 
 
 
Tampereen yliopiston kauppa-ja hallintotieteiden tiedekunnan opinto-opas 

2005–2007. [verkkojulkaisu], syyskuu 2007 (luettu). 

http://www.uta.fi/opiskelu/o-opas/kauppa_hallinto/Laskentatoimi.pdf 
 

http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/AB596095-1F63-4CE7-B0AC-55946BC68575/0/Kurssikuvat10708koodit2023korjattu.pdf
http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/AB596095-1F63-4CE7-B0AC-55946BC68575/0/Kurssikuvat10708koodit2023korjattu.pdf
http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/A21C92D4-B2DC-44BD-B797-97C222F41CC4/0/Kurssikuvat_1koodit20230708_TS05.pdf
http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/A21C92D4-B2DC-44BD-B797-97C222F41CC4/0/Kurssikuvat_1koodit20230708_TS05.pdf
http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/F7321D94-693C-43FA-8BD4-A9431F54934F/0/Kurssikuvat_3koodit32510708_TS05.pdf
http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/F7321D94-693C-43FA-8BD4-A9431F54934F/0/Kurssikuvat_3koodit32510708_TS05.pdf
http://www.joensuu.fi/taloustieteet/opiskelu/opas/laskentatoimi.pdf
http://www.uku.fi/opiskelu/itka_opas.pdf
http://www.lut.fi/fi/opiskelu/nykyiset_opiskelijat/opinto-oppaat/kati_opas0708.pdf
http://www.lut.fi/fi/opiskelu/nykyiset_opiskelijat/opinto-oppaat/kati_opas0708.pdf
http://www.taloustieteet.oulu.fi/opiskelu/opinto-opas-2007-2008/luku7.pdf
http://www.uta.fi/opiskelu/o-opas/kauppa_hallinto/Laskentatoimi.pdf
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Turun kauppakorkeakoulun opinto-opas 2007–2008. [verkkojulkaisu], 

syyskuu 2007 (luettu). 

http://www.tukkk.fi/opiskelu/OPAS/opinto-opas07-08/laskentatoimi.pdf 

 

Vaasan yliopiston opinto-opas 2007–2008. [verkkojulkaisu], syyskuu 2007 

(luettu).  

http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/oppaat/ktt_07/kuvaukset.pdf 
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LÄHETETYT 
KYSELYT 

Profes
sori 

Lehtori Yliassis
tentti 

Assist
entti 

Muu Yht./ 
kpl  

Helsingin 
kauppakorkeako
ulu 

6 3 4 4  17 

Joensuun 
yliopisto 

1 1  1  3 

Jyväskylän 
yliopisto 

3 2 1 1  7 

Kuopion 
yliopisto 

1 2  1  4 

Lapin yliopisto 1  1 1  3 
Lappeenrannan 
teknillinen 
yliopisto 

2 2   1 5 

Oulun yliopisto 2 2 4 5  13 
Svenska 
handelshögskola
n 

5 4  3 2 14 

Tampereen 
yliopisto 

3 4 1 1 1 10 

Turun 
kauppakorkeako
ulu 

3 3 4 3  13 

Vaasan yliopisto 7 3 1 3  14 
Åbo Akademi 1 3    4 
Yhteensä / kpl  35 29 16 23 4 
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VASTAUKSET 

Profes
sori 

Lehtori Yliassis
tentti 

Assist
entti 

Muu Yht./ 
kpl  

Helsingin 
kauppakorkeako
ulu 

2 2 1 1  6 

Joensuun 
yliopisto 

1 1  1  3 

Jyväskylän 
yliopisto 

2 1    3 

Kuopion 
yliopisto 

1 1    2 

Lapin yliopisto   1   1 
Lappeenrannan 
teknillinen 
yliopisto 

2 1    3 

Oulun yliopisto 1 1   1 3 
Svenska 
handelshögskola
n 

1 1    2 

Tampereen 
yliopisto 

1 1 1 1  4 

Turun 
kauppakorkeako
ulu 

1  1 1  3 

Vaasan yliopisto 1 1 1 2  5 
Åbo Akademi 1 1    2 
Yhteensä / kpl  14 11 5 6 - 
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