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Tähtäimessä

tilintarkastajan tutkinto
Eelis Salo ei vielä tiedä, mikä hänestä tulee isona. Oman alan
luottamustehtäviä hoitavan kauppatieteiden maisterin seuraava
tavoite on HTM-tutkinto, joka avaa ovet tilintarkastajan
itsenäiseen työhön.
Teksti /// taina kivelä Kuvat /// olli häkämies

RANTALAINEN OY:n pääkonttori
Hyvinkäällä on laajentunut asteittain
toiminnan mukaan, ja etsiskelen Saloa
tovin ennen kuin osun oikeaan paikkaan. Nuori mies esittelee minut konsernin johdolle, ja rupattelemme hetken talouden ja tarkastuksen teemoista. Perheyhtiössä kynnykset ovat matalia.
Vaaliehdokkuuden kautta
luottamustehtäviin
Eelis Salo kertoo olevansa ujo, mutta
haastaa silti itsensä uusilla asioilla ja
ottaa yllättäviäkin tarjouksia vastaan.
Viimeksi näin kävi kunnallisvaaleissa,
kun häntä pyydettiin Kokoomuksen ehdokkaaksi päivää ennen ehdokaslistojen julkistamista.
Salo suostui, vaikka politiikka ei aikaisemmin hänen monien harrastustensa joukkoon kuulunutkaan.
– Yrittäjyys on aina kuulunut elämääni. Äidilläni on kampaamo ja isälläni asianajotoimisto, ja sukulaisten parissa olen myös täällä Rantalaisella. Koin
Kokoomuksen tukevan parhaiten yrittäjyyttä, vaikka keskitien kulkijalle löytyy hyviä linjauksia ja arvoja muidenkin puolueiden ohjelmista, hän perustelee nopeaa päätöstään.
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Salo pääsi mukaan luottamustehtäviin,
vaikka vaalimenetys ei riittänyt valintaan
asti. Hän on nyt Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen. Lisäksi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on valinnut hänet tilintarkastusvaliokuntaan.
Juridiikka ja talous hyvä pohja
Ennakkoluulottomuus ja valmius tarttua tilaisuuteen näkyy hyvin Eelis Salon

ansioluettelossa. Opiskeluaikanaan hän
on tehnyt töitä toimistoapulaisena, lasten jumppaohjaajana, erilaisissa myyntitehtävissä sekä apumiehenä rakennuksilla ja kiinteistönhuollossa, ja tietenkin
erilaisissa taloushallinnon tehtävissä.
– Kiinteistönhuoltoon olisin voinut
vaikka jäädä. Erityisesti maanrakennus
ja pilaantuneiden maiden puhdistustyöt
kiinnostivat kovasti, muistelee Salo.

Tilintarkastajien
auktorisointi
Suomessa on tällä hetkellä 762 KHT- ja 668 HTM-tilintarkastajaa, jotka ovat lain mukaan hyväksyttyjä tilintarkastajia. Hyväksytyiksi tilintarkastajaksi luetaan myös KHT- ja HTM-yhteisöt.
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta TILA hyväksyy vuosittain järjestettävän tutkinnon läpäisseet KHT-tilintarkastajat. Alueellisten
kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat hyväksyvät kerran vuodessa järjestettävän tutkinnon hyväksytysti suorittaneet HTM-tilintarkastajat. Kaikki tutkinnot rekisteröidään.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 64 henkilöä on
suorittanut vuosittain hyväksytyn tilintarkastajan KHT- tai HTM-tutkinnon. Tutkinnon läpäisseiden osuus osallistuneista oli KHT-tutkinnoissa 36 prosenttia ja HTM-tutkinnoissa 37 prosenttia.



”

PIDÄN
KOKONAISUUKSIEN
HALLINNASTA JA
VAIHTELEVISTA
TYÖTEHTÄVISTÄ.

Eelis Salo haki vauhtia
HTM-tutkintoon tilintarkastajien tutkintovalmennuksen kurssilta, jonka
KHT-Media Oy järjesti
toukokuussa.

Tarjolla oli esimerkiksi Nesteen asemien uuden brändin rakentamisprojekti, mutta Salo päätyi kuitenkin siisteihin sisätöihin.
Opintojen osalta tie oli selvä, vaikka
sattumalla oli osuutta lopputulokseen.
– Ensin hain oikeustieteellisen Helsinkiin, mutta en päässyt. Sen jälkeen
vuorossa oli Oulun ja Rovaniemen yliopiston taloustieteiden tiedekunta.
Ensimmäisen vuoden Salo opiskeli
Rovaniemellä, mutta sai sen jälkeen siirron Ouluun, jossa viihtyi hyvin. Yritysjuridiikan ja taloustieteiden yhdistelmä
antaa hyvin pohjan tilintarkastustehtäviin, eivätkä viestinnän opinnotkaan ole
menneet hukkaan.
Tiimityö verissä
Tuokko Tilintarkastus Oy:n Oulun konttori oli Eelis Salon ensimmäinen kokopäiväinen tilintarkastusalan työpaikka. Veri veti silti takaisin kotipaikkakunnalle, ja vuoden 2012 alusta alkaen
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hän on kuulunut Rantalaisen asiantuntijaosaston joukkueeseen.
Joukkueen koko on suurin piirtein sama kuin jalkapallossa, jota Salo on pelannut kilpasarjassa 18 vuoden ajan. Hän viihtyy tiimissä sekä työssä että vapaa-ajalla.
Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen seuraava tavoite on selvä.
– Haluan suorittaa HTM-tutkinnon
ja pätevöityä tilintarkastajaksi.
Voiko tilintarkastajan
ammattia koskaan oppia?
Kokeneita kollegoja seuratessa Salo tosin joskus ihmettelee, voiko tämän ammatin koskaan oppia tarpeeksi hyvin.
– Tilintarkastustyö on mielenkiintoista monista syistä.
Erilaiset yritykset, yrittäjät ja toimialat tuovat vaihtelua tehtäviin. Yhtiömuotojen moninaisuus sekä sääntelyn
runsaus ja lisääntyminen haastavat kokeneenkin ammattilaisen. Myös alan
omat säännöt ja ohjeet pitää hallita.

Kokonaisuuksien hallinta
houkuttaa
Samat syyt, jotka tekevät ammatista
mielenkiintoisen, saivat Salon aloittamaan HTM-valmennuksen. Tutkinto
on tähtäimessä ensi vuonna.
KHT-tutkinto oli toinen vaihtoehto.
– Päädyin HTM-tutkintoon siksi, että
se paremmin vastaa asiakaskuntamme
tarpeita ja omaa ammatillista kehittymishaluani. HTM-tilintarkastajana Rantalaisella saan vastata monen erilaisen
asiakkaan tilintarkastuksesta. Big Four
-yritysten KHT-tilintarkastajat erikoistuvat usein tietylle toimialalle ja tiettyyn osa-alueeseen. Itse pidän enemmän vaihtelusta ja kokonaisuuksien
hallinnasta.
KHT-tutkinnon voi suorittaa myöhemminkin, mikäli tarvetta ilmenee.
–Työuraa on edessä niin paljon, ettei
vielä tarvitse päättää, miksi isona aikoo,
tuumii Salo. 

