
EROTTAUDU ASENTEELLA
Junior KLT -tasotesti



Junior KLT – konsepti

● Taloushallinnon opiskelijoille suunnattu tasotesti KLT-tutkinnon aiheista

● Vaatimustaso työelämälähtöinen ja soveltuu parhaiten valmistumisvaihetta 
lähestyville opiskelijoille

● Ei-virallinen sertifiointi tai pätevyys, vaan tasotesti, josta saa osallistumistodistuksen

● Junior KLT antaa eväitä ammattilaisuralle ja valmentaa esim. tulevaisuudessa 
suoritettavaan KLT-pätevyyteen

● Valvottu ”etätentti”

● Osallistuminen maksutonta



TAVOITTEET

Lisätä työelämän ja 
oppilaitosten 
vuoropuhelua

Nostaa alan 
houkuttelevuutta

Helpottaa 
työllistymistä ja 
rekrytointia



Tasotestin sisältö

● 30 monivalintakysymystä

● Suoritusaika 60 min

● Oikea vastaus = 1 piste, väärä vastaus = 0 pistettä

● Max pistemäärä 30 pistettä

● Aihealueet:
– Kirjanpidon ajankohtaiskysymykset 6 kpl
– Tilinpäätös 8 kpl
– Vero-oikeus 6 kpl
– Yhtiöoikeus 4 kpl
– Johdon laskentatoimi ja rahoitus 4 kpl
– Taloushallinnon toimialastandardi 2 kpl



Mitä Junior KLT -tasotestissä pitää osata?

• Kysymykset liittyvät tyypillisiin taloushallinnon työtehtävissä vastaan tuleviin tilanteisiin.

• Suosittelemme valmistautumaan testiin perehtymällä alla mainittuihin taloushallintoalalla 
sovellettaviin lakeihin, ohjeistuksiin ja muihin materiaaleihin. Tätä aineistoa saa käyttää apuna 
myös itse tasotestin aikana. 

• Vastauksia kysymyksiin ei välttämättä löydy suoraan aineistosta, vaan tehtävät mittaavat myös 
perehtyneisyyttä aihealueisiin ja kykyä soveltaa tietoa erilaisissa taloushallinnon työtehtävissä.

• Aineistoluettelo:
• Kirjanpitolaki
• Osakeyhtiölaki
• Arvonlisäverolaki
• Laki elinkeinotulon verottamisesta
• Tuloverolaki
• Ennakkoperintälaki
• Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
• Taloushallintopalvelualan hyvä tapa, toimialastandardi TAL-STA
• Tilisanomat: Johdon laskentatoimen koulu

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=arvonlis%C3%A4verolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20elinkeinon%20verottamisesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuloverolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961118?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ennakkoperint%C3%A4laki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151753
https://taloushallintoliitto.fi/taloushallintoala-ja-me/taloushallintopalvelualan-hyva-tapa
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=arvonlis%C3%A4verolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20elinkeinon%20verottamisesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuloverolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961118?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ennakkoperint%C3%A4laki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151753
https://taloushallintoliitto.fi/taloushallintoala-ja-me/taloushallintopalvelualan-hyva-tapa


Esimerkki helposta kysymyksestä

Oikeita vastauksia 93,3%



Oikeita vastauksia 36%

Esimerkki vaikeasta kysymyksestä



● Tulokset ja todistus lähetetään 
osallistujalle henkilökohtaisesti 
sähköpostilla noin kahden viikon kuluessa 
tasotestin jälkeen.

● Todistuksessa näkyy osallistujan nimi
ja saatu pistemäärä, esim. 22/30.

● Hyvä tietää: Opettaja saa käyttöönsä 
oman oppilaitoksensa tulokset vain 
yleisellä tasolla ja vain, jos osallistujia on 
viisi tai enemmän.



E R O T TA U D U  M O T I V A AT I O L L A

Osoitus 
kiinnostuksesta
taloushallinnon 

työtehtäviin

Kertoo 
innostuksesta

ja tavoitteellisesta 
asenteesta

Todiste taidoista
potentiaalisille 
työnantajille

Välietappi
kohti alan

asiantuntijuutta

Tasotestit
joulu- ja toukokuussa
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Lue lisää:
www.taloushallintoliitto.fi/tietopankki/junior-klt/
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