
LeeNA LePPä-LUKKALAN UrAPOLKU

1987 Kirjoittaa ylioppilaaksi
1989 Valmistuu merkonomiksi
1994  suorittaa KLT-tutkinnon ja  
  menee naimisiin

1995  Perustaa tilitoimistoyrityksen   
  Laskenta-10
1997 esikoinen syntyy
1999 Kaksoset syntyvät
2010  Käy TAL-Controller -koulutusohjelman 
2015  suorittaa TAL-YJET -tutkinnon
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kehittämiseen

T ilitoimistoyrittäjä Leena Leppä-Luk-
kala tulee yrityksensä Laskenta-10:n 
kuukausipalaverista tyytyväisenä. 
Kaikki olivat keskittyneet täysillä käsi-
teltäviin asioihin, keskustelu ei rön-

syillyt ja asioita saatiin vietyä hyvin eteenpäin. 
Erilaista oli toisinaan vielä silloin, kun palaverit 
pidettiin muun rupattelun ohessa kahvipöydässä. 
Mitäpä sitä viiden hengen toimistolla palavereja 
erikseen pitämään, hän oli silloin ajatellut.

– Kuukausipalaverikäytäntö, työajan hallinta-
ohjelmiston käyttöönotto sekä vuosikello ovat esi-
merkkejä niistä konkreettisista työkaluista, jotka 
sain käyttööni Taloushallinnon yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinnolla. Näistä on ollut selvästi 
hyötyä, Leppä-Lukkala kertoo tuore TAL-YJET:n 
todistus kädessään.

KLT-kirjanpitäjä ja TAL-Controller-tutkinnon 
suorittanut Leppä-Lukkala kuvailee itseään aktii-
viseksi ja tiedonhaluiseksi. 

– Olen aina osallistunut ahkerasti koulutuk-
siin. Kouluttautuminen on tärkeää myös koko 
henkilöstöllemme. Haluamme pysyä ajan her-
moilla.

Leppä-Lukkala päätti suorittaa TAL-YJET-tut-
kinnon, koska uskoi sen auttavan yrityksen toi-
minnan kehittämisessä – eikä hän joutunut pet-
tymään.TE
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eväitä tilitoimiston

Koulutuspäivät saivat Leena 
Leppä-Lukkalan pysähtymään 

ja miettimään yrityksen 
toimintaa. Hän sai päiviltä 

uusia ajatuksia, konkreettisia 
työkaluja ja rutkasti 

lisää intoa tilitoimiston 
kehittämiseen.  

TAL-YjeT KOULUTUKSeSTA
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KÄYTÄNTÖÄ Ei Voi KEhiTTÄÄ iLMAN TEoRiATiEToA

Opintojen aikana tehtiin useita kotitehtä-
viä, jotka palautettiin sähköiseen oppimis-
ympäristöön.  

– Tehtävät olivat käytännönläheisiä ja 
pakottivat pohtimaan kutakin aihetta perus-
teellisesti. Niistä saatu palaute oli arvokasta. 

Lähiopetuspäiviä oli kaksivuotisen tut-
kinnon aikana kaksi kuukaudessa. Kesällä oli 
vapaita kuukausia.

– Luentojen kuuntelemisen sijaan analy-
soimme konkreettisia esimerkkitapauksia, 
mikä oli erinomainen asia.

Hän kehuu kouluttajia ammattitaitoisiksi 
alan asiantuntijoiksi sekä hyviksi koulutta-
jiksi. 

– Kuulimme heiltä, mitä muualla oli tehty ja 
millaisia tuloksia siellä oli saatu. Siitä tuli ide-

Taloushallinnon alan kouluttajana jo pitkään toiminut, Alhola 
Consulting Oy:n toimitusjohtaja Kari Alhola toteaa henki-
lökohtaisten oppimisstrategioiden tapahtuvan aina yksilön 
sisällä, opitaanpa sitten näkemällä, kuulemalla tai tekemällä.  

Oppimiskäsityksiä on useita, joista suosittuja ovat muun 
muassa behavioristinen ja kognitiivinen. 

– Ensimmäisessä opetetaan ja näytetään kädestä pitäen, eli 
opitaan mallista. Jälkimmäisessä on kyse kokemusoppimisesta: 
siinä opitaan olemassa olevan päälle, Alhola selittää.

Taloushallinnon puolella osaamisen kehittäminen on oppi-
misen näkökulmasta erilaista kuin esimerkiksi markkinoinnissa. 

– Taloushallinnossa ei korosteta luovuutta, vaan tekeminen 
pohjautuu lakeihin ja matemaattisen laskennan perusteisiin. 
Toki luovuutta tarvitaan taloushallinnon ammattilaisiltakin, kun 
mietitään esimerkiksi yritysjärjestelyratkaisuja.

Alholan mielestä behavioristinen mallioppiminen voi toi-
mia taloushallinnon koulutuksissa paremmin kuin monilla 
muilla aloilla, koska perustan säännöksineen on oltava riittä-
vän vahva, jotta voi hallita erilaisia asiakokonaisuuksia ja nii-
den sidonnaisuuksia.

– Sanonkin usein, ettei ilman vahvaa teoriaa voi kehittää 
käytäntöä.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Digitalisoinnin myötä ei enää nähdä 
kaikkea, mitä yrityksissä tapahtuu. Nyt pitää ymmärtää rapor-
teista myös se, mitä ei nähdä. 

– Tässä astuu kuvaan yksi kognitiivisen oppimisen alue, koke-
musoppiminen. On pystyttävä myös oivaltamaan asioita.

Taloushallinnon oppimisprosessi pitäisi järjestää Alholan 
mielestä siten, että pääosassa on tekeminen eikä kuunte-
leminen. 

– Puhuisinkin mieluummin mentorista kuin opettajasta. 
Hänen tehtävänään on esitellä osallistujille tiedollisia ristirii-
toja ja motivoida heitä ratkaisemaan niitä käyttämällä lakipe-
rusteita tai käytännön muovaamia lähteitä.  

Ennakkotehtävien avulla osallistujat pystyvät orientoitu-
maan lähiopetuspäivän aihepiiriin. 

– yhteinen aika on kallista. Käytetään se mieluummin kes-
kusteluun ja tekemiseen kuin aiheeseen perehtymiseen alusta 
saakka. 

Opetuksen tavoitteena on vaikuttava oppiminen: osaa-
misen kehittymisen myötä tilitoimistoasiakkaan tulee saada 
lisäarvoa, ja samalla osallistuja parantaa omaa työmarkkina-
arvoaan.

Kari Alhola uskoo oppimiseen 
tekemisen kautta.

Jatkuu
edelliseltä
sivulta
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Oli tärkeää 
huomata 
parannettavaa 
omassa 
ajankäytössä.

oita, että voisi itsekin tehdä samalla tavalla tai 
että tuo ei toimisi meillä ihan noin, mutta pie-
nin muutoksin ehkä, Leppä-Lukkala kuvailee.

Hän oli erityisen tyytyväinen siitä, että 
tutkinto oli kohdennettu juuri talousalan 
ammattilaisille. Näin pohdinnoissa päästiin 
paljon syvemmälle kuin yleisissä yritysjohta-
misen koulutuksissa.

– Oli kiva huomata, että muutkin miet-
tivät samoja asioita kuin itse. Siitä syntyi 
hedelmällisiä keskusteluita. Monta kertaa 
saimme myös nauraa itsellemme, kun verta-
simme taloushallinnon maailmaa esimerkiksi 
myynti puoleen, hän muistelee hymyssä suin.

Osa osallistujista oli yrittäjätaustaisia ja osa 
päällikkötasoisia, mikä toi mukaan erilaisia 
katsantokantoja. 

– Kaiken kaikkiaan meillä oli loistava 
porukka eri puolilta Suomea. Ryhmä hitsautui 
hyvin yhteen. Oli aina kiva mennä lähiopetus-
päiville vaihtamaan kuulumisia. 

Koulutus toi mukanaan myönteisiä muu-
toksia. 

– Oli tarpeellista katsoa peiliin ja huomata, 
kuinka paljon parannettavaa on esimerkiksi 
omassa ajankäytössä ja töiden delegoinnissa. 
Tajusin, etten ole korvaamaton, vaan muut-
kin voivat tehdä töitäni. Olenkin jakanut asi-
akkaitani yritykseni henkilöstölle ja alkanut 
käyttää aikaani entistä enemmän yrityksen 
kehittämiseen ja johtamiseen. 

Koko henkilöstö on elänyt Leppä-Lukka-
lan mukana TAL-YJET:n ajan, sillä hän on 
esitellyt heille muun muassa kotitehtävänsä. 

– Vaikka välillä kouluttautuminen työn 
ohessa on toki rankkaa, se on vaivan arvoista. 
Itseni lisäksi tästä on hyötynyt koko henki-
löstö. ◍

Anna palautetta lehdestä ja voita iPhone 6 Plus!

jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua
Vastaaminen on helppoa ja nopeaa!
1. Kirjaudu osoitteeseen www.mcipress.fi/saldo
2. Merkitse numerosarja 785362.
3. Tämän jälkeen pääset lukija kyselyyn  klikkaamalla Lähetä-painiketta. 
Onnea arvontaan!

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCi Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn 
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2015. 
Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.7.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Arvottava palkinto  
on noin 800 euron
arvoinen iPhone 6 Plus.
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