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Opetushallitus 
 
 
 
 
 
Lausuntopyyntö liiketalouden perustutkinnon perusteisiin tehtävistä täydennyksistä ja korjauksista 

      

 

Opetushallitus on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta lausunnon liiketalouden perustutkintoon 

tehtävistä täydennyksistä ja korjauksista. Finanssialan Keskusliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

 

 

Finanssialan Keskusliitto pitää kannatettavina ehdotuksina nyt lausunnolla olevaa esitystä 

liiketalouden perustutkinnon täydennyksistä ja korjauksista. 

 

Liiketalouden perustutkintojen uudistamisen yhteydessä edellisen kerran vuonna 2008 

Finanssialan Keskusliitto huomautti lausunnossaan seuraavaa:  

”Finanssialan Keskusliitto pitää erittäin valitettavana, että nyt lausunnolla olevasta 

luonnoksesta liiketalouden perustutkinnoksi puuttuu kokonaan finanssialan 

koulutusohjelma. Lisäksi peruskoulutukseen ei sisälly pankki- ja vakuutusalan opintoja. 

Finanssialan Keskusliitto esittää, että finanssialalle laaditaan oma koulutusohjelma. Tähän 

koulutusohjelmaan tulisi ottaa kattavasti myynnin, toimisto- ja talouspalveluopintojen 

lisäksi rahoittamiseen, vakuuttamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä opintoja.” 
 

Finanssialan Keskusliitto pitää hyvänä sitä, että tutkinnonperusteita on nyt täydennetty ja 

korjattu. Nyt lausunnolla olevassa esityksessä on ”Finanssipalvelut” – osan lisäksi tutkinnon 

perusteisiin otettu mukaan pankki- ja rahoituspalvelut sekä vakuutus- ja eläkepalvelut. Vuoden 

2008 lausunnossamme ollut tavoite finanssialan omasta koulutusohjelmasta ei toteutunut, mutta 

tavoitteemme saada alan opintoja liiketalouden perustutkintoon kuitenkin onnistui. 

Ehdotuksessa olevat lisäykset mahdollistavat tulevaisuudessa finanssialan koulutuksen 

liiketalouden oppilaitoksissa. 

 

Finanssialan Keskusliitto pitää hyvänä Opetushallituksen toimia liiketalouskoulutuksen 

uudistamiseksi. Perusteiden uusimisen takana on kolmivuotinen merkonomiksi finanssialalle 

koulutuskokeilu. Kokeilu toteutettiin muutamissa liiketalouden oppilaitoksissa ja se tehtiin 

tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Kokeilun tulokset ovat olleet hyviä ja ensimmäiset 

finanssimerkonomit ovat valmistuneet ja ovat jo finanssialalla töissä. 

 

Kokeilusta saatujen kokemusten pohjalta liiketalouden perustutkintoon tehtiin ehdotus 

finanssialan opintokokonaisuudesta. Lisäksi tutkinnon perusteiden uudistaminen tehtiin 

yhteistyössä opetusviranomaisten, liiketalousopistojen edustajien ja työelämän edustajien 

kanssa. Tavoitteena on ollut tuoda opetussisältöihin niitä osaamisvaatimuksia mitkä alalla ja 

käytännössä katsotaan tarpeelliseksi. 

 



 

Lausunto      2 (2) 

          

          

14.2.2013 Julkinen 

Tarja Kallonen           
 

 
 

 

 
 

 

 

Tutkinnon perusteiden uusimisen pohjana käytettiin myös finanssialan laatimaa selvitystä 

finanssialan tulevaisuuden osaamistarpeista. Uusia osaamisia tarvitaan toimialan tuntemisessa, 

asiakaslähtöisessä toimitavassa, myynnillisyydessä, riskienhallinnassa ja lainsäädännössä, 

monikanavaisuudessa, sähköisessä liiketoiminnassa sekä verkosto-osaamisessa. Näitä 

tulevaisuuden osaamistarpeita on sisällytetty uudistettuihin tutkinnon perusteisiin. 
 

Finanssialan Keskusliitto kannattaa myös lausunnolla olevien tutkinnon perusteiden korjauksia. 

Etenkin myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon liittyvät osaamisalueet ovat tarpeellisia finanssialalla. 

Tämän vuoksi on perusteltua, että nyt mahdollistetaan osaamisen osoittaminen myös erilaisissa 

asiakkuuksien hoitotilanteessa. Lisäksi visuaalisen myyntityön osoittaminen on nyt mahdollista 

osoittaa nykyistä monipuolisemmissa tehtävissä.  

 
Finanssialalla työskentelee tällä hetkellä yli 12200 merkonomin tai merkantin tutkinnon 

suorittanutta.  Viimeisen viiden vuoden aikana alalle on palkattu yli 3100 merkonomia. 

Merkonomikoulutus on ylivoimaisesti suurin koulutustausta finanssialalla työskentelevillä 

henkilöillä. Merkonomeja tullaan rekrytoimaan tulevaisuudessa etenkin asiakaspalvelutyöhön 

sekä erilaisiin taustatehtäviin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää että liiketalouden perustutkinto 

saadaan nyt finanssialan opintoja. 
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