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Tapasimme asiakkaan

Ravintoloitsija
hurahti lähiruokaan
Lähiruoan pioneeri, ravintolayrittäjä Tiina Koski
kaipaa lounaspöytään paikallista riistaa.
Perheyrityksenne tarjoaa parhaimmillaan yhteensä lähes kolme tuhatta lähiruoka-annosta päivittäin Eerikkilän urheiluopistossa ja
Hämeen luontokeskuksessa Tammelassa Lounais-Hämeessä. Miten
olette järjestäneet raaka-ainelogistiikan?
”Kuhan, sienet ja marjat ostamme suoraan kalastajalta ja poimijoilta. Kaikki muut tuotteet tilaamme netissä paikallisesta lähiruokatukusta. Ennen kuin lähiruokatukku aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, jouduimme hankkimaan raaka-aineet monelta pieneltä yrittäjältä
pienissä erissä, mikä oli erittäin työlästä ja aikaa vievää. Haluaisimme
tarjota myös paikallista riistaa. Harmittaa, kun suomalainen järvikala
on liian kallista lounaspöytään.”
Miten lähiruoasta tuli teille sydämen asia?
”Saimme mieheni kanssa kipinän lähiruokaan jo 1990-luvun lopussa aloittaessamme työt appivanhempieni ravintolassa. Olen ylpeä siitä, että perheyrityksemme vie lähiruokateemaa eteenpäin jo toisessa sukupolvessa.”
Yli 80 prosenttia asiakkaistanne on alle 18-vuotiaita nuoria.
Millaisia vaatimuksia se asettaa lähiruoan tarjonnalle?
”Nuorten kasvinsyönti on lisääntynyt. Haasteena on keksiä nuorille urheileville kasviruokailijoille vaihtelevia ja riittäviä proteiinin lähteitä. Tarjoamme heille soijan ohella muun muassa lähiseudulla tuotettua härkäpapua ja hamppua. Naudanlihaa käytämme eettisistäkin
syistä mahdollisimman vähän.”
Mistä yrityksenne nimi MokkerMeija tulee?
”Se on vanhaa forssalaista ruokasanastoa ja tarkoittaa pyttipannun
kaltaista ruoantähteistä tehtyä uuniruokaa, johon on lisätty jauhelihaa ja munamaitoa.”
Kuulut Suomen Yrittäjänaisten hallitukseen. Mistä löydät yrittäjänä
ja neljän 8-18-vuotiaan pojan äitinä puhtia vielä yhdistystoimintaan?
”Anoppini velvoitti minut liittymään Yrittäjänaisiin, kun otimme mieheni kanssa vastuullemme appivanhempieni ravintolatoiminnan vuonna 2000. Järjestöstä tuli minulle pian tärkeä henkireikä ja vertaistuki.
Se on ainoa paikka, jossa voin todella kertoa, miltä minusta naisyrittäjänä tuntuu. Naiset ovat pitkälti yksinyrittäjiä, jotka tekevät monien
vaikeuksien keskellä töitä 24/7 ilman lomia ja sosiaaliturvaa. Yrittäjänaiset ajavat muun muassa sitä, että äidin työnantajaa rasittavat perhevapaakulut tasattaisiin verovaroista.”

”Olen ylpeä siitä, että
viemme lähiruokateemaa
eteenpäin jo toisessa
sukupolvessa.”
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Olitte alkukesästä ensimmäistä kertaa yrittäjinä pidemmällä
lomareissulla. Miten se onnistui?
”Tietokone oli mukana Italian Toscanassa, mutta en avannut kahden
viikon aikana edes sähköpostiani. Otimme vuosi sitten keväällä käyttöön ostolaskujen sähköisen kierrätyksen. Valtuutin pitkäaikaisen kirjanpitäjämme Rantalaisen Forssan toimistosta hyväksymään minulle
loman aikana tulevat laskut.”

Ravintoloitsija Tiina Koski uskoo ruoan maistuvan paremmalta,
kun tietää, missä ja miten se on tuotettu.
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Pula työnantajista
Tämän vuosituhannen teema työmarkkinoilla on ollut keskustelu työvoimapulasta. Oppilaitokset ovat yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa lyöneet rumpua toimialoista, joilla on pulaa työvoimasta nyt
tai ainakin lähitulevaisuudessa.
Tuntuu oudolta, että meillä on samaan
aikaan huutava pula työvoimasta ja satojatuhansia työttömiä. Jos Suomen työmarkkinoilla jostain on pula, niin työnantajista. Meiltä puuttuu kymmeniä tuhansia yrityksiä, jotka palkkaisivat työntekijöitä. Voi
syyttää taantumaa ja väittää, ettei ole tarvetta. Monessa pienyrityksessä kuitenkin
on tarvetta, mutta ei uskallusta.
Pienelle yritykselle varsinkin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on
suuri riski. Riskin aiheuttavat kovat henkilöstöhallinnon vaatimukset ja lainsäädäntömme.
On surkuhupaisaa, että pieni yritys joutuu pelaamaan samoilla säännöillä kuin
suuryritykset. Esimerkiksi äitiysloman taloudellinen rasitus on kohtuuton kahden
hengen yritykselle, josta toinen työntekijä
jää vauvalomalle. Kolmen kuukauden palkanmaksuvelvollisuus ilman saatua työpanosta on taloudellisesti valtava. Mikä sadan hengen yritys voisi enemmälti suunnittelematta luopua puolesta työvoimastaan ja maksaa tästä vielä 150 kuukauden
palkkaa vastaavan rahasumman?
Moni pienyrittäjä pelkää sitä, miten
tulee toimeen uuden työntekijän kanssa. Neljän kuukauden koeaikaa pidetään
liian lyhyenä tutustumisaikana. Pienyrittäjä ei välttämättä osaa tai pysty suunnittelemaan liiketoimintansa tulevaisuutta kovin pitkälle. Työnantajan vapaa irtisanomisoikeus lyhyttä, 1-2 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen poistaisi varmasti monia työllistämisen esteitä alle kymmenen hengen yrityksissä.
Tutkimusten mukaan Suomen työpaikkapotentiaali lepää alle kymmenen hengen pienyrityksissä. Näille pitää luoda

edellytykset työllistää ja hallita henkilöstöriskiään. Nykyisillä säännöillä yrittäjän
on kuitenkin turvallisempaa olla tarjoamatta kuin tarjota työtä ja antaa yritykselleen mahdollisuuden kasvaa ja menestyä.
Työmarkkinoiden sääntelyn purkamisessa on turha pelätä hallitsematonta
työntekijöiden oikeuksien polkemista.
Yritykset haluavat menestyä, ja nykyisessä palveluihin keskittyvässä yhteiskunnassa hyvät työntekijät ovat kullan arvoisia.
Suomalaiseen yrityskulttuuriin kuuluu,
että omistajat, johtajat ja työntekijät lounastavat samassa pöydässä ja ovat kaikki toisilleen työkavereita. Ei siitä ketään
syyttä pois potkita. Ongelmamme on se,
että siihen pöytään ei uskalleta ottaa uusia syöjiä.
Kimmo Martikainen
Päätoimittaja
Rantalainen Lahden toimitusjohtaja
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Ajankohtaista

”Tilitoimiston olisi hyvä tietää
ajoissa, millaisia muutoksia
asiakas suunnittelee yritystoimintaansa.”

Rantalainen tarjoaa asiakkailleen kattavan, omista ja tilitoimiston ulkopuolisista erityisosaajista koostuvan asiantuntijaverkoston, kertovat Rantalainen Yhtiöiden erityispalveluita koordinoivat Heikki Luukkonen Helsingistä (vas.), Juha Sundberg Lahdesta ja Eelis Salo Hyvinkäältä.

Taloushallinnon erityispalveluiden kysyntä kasvaa
Tilitoimiston asiakkaat kaipaa
vat yhä enemmän konsultointia ja
neuvontaa, kun yritystoiminta ja
lainsäädäntö mutkistuvat.
Lakiekonomi, KTM Heikki Luukkosen saamat asiakastoimeksiannot liittyvät useimmiten yritystoiminnan muutoskohtiin. Ne voivat juontaa kirjanpidosta, verotuksesta tai
liittyä yhtiöoikeuteen, kuten esimerkiksi yrittäjän tarpeeseen ottaa yhtiökumppani tai luopua yritystoiminnasta.

Luukkonen tuottaa ja koordinoi taloushallintoon liittyviä Rantalaisen erityispalveluita
pääkaupunkiseudulla ja toimii henkilökunnan asiantuntijatukena vaikeimmissa taloushallinnon kysymyksissä.
Luukkonen pitää työstään, koska siinä
voi ajaa täysin asiakkaan etua ja pitää tämän
puolta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänen pitäisi osata kaikkea ja olla mukana kaikissa asiakkaiden asioissa. Kun Luukkonen
huomaa, että jossain asiassa piilee esimerkiksi iso veroriski, hän kehottaa asiakasta
selvittämään asiaa arvonlisäveroasiantuntijan kanssa.

- Tarvittaessa autan asiakasta palvelun tilaamisessa ja toimeksiannon määrittelyssä
sekä tulosten analyysissa ja toteuttamisessa, hän kertoo.
Rantalaisen konsernijohtaja, OTK Antti
Rantalainen sanoo, että Rantalainen Yhtiöt
ei kasvata liiketoimintaansa erityispalveluilla, vaan tarjoaa niitä ensisijaisesti omille kirjanpitoasiakkailleen.
Erityisosaajien tärkein tehtävä on tukea
kirjanpitäjiä ja palkkatoimihenkilöitä heidän
päivittäisessä palvelutehtävässään. Erityisosaajien asiantuntijatuki on saatavissa kaikissa Rantalaisen yksiköissä.

Rantalaisen erityispalvelut
• Kirjanpitoon, verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvät asiantuntijapalvelut omille kirjanpitoasiakkaille. Niihin kuuluvat
myös tilintarkastuspalvelut muille kuin omille kirjanpitoasiakkaille.
• Toimii myös asiantuntijatukena Rantalaisen omalle
henkilökunnalle.
• Erityispalveluiden tarve liittyy usein yritystoiminnan muutoskohtiin, kuten yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen,
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investointeihin, yrityskauppoihin ja muihin omistusjärjestelyihin, verosuunnitteluun sekä tulossuunnitteluun
ja -seurantaan.
• Tarvittaessa Rantalaisen asiantuntijat ohjaavat asiakkaan
ulkopuoliselle erityisasiantuntijalle sekä auttavat häntä
toimeksiannon määrittelyssä sekä tulosten analysoinnissa
ja toteuttamisessa.
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Toinen näkemys
Tilintarkastusassistentti, KTM Eelis Salo
Hyvinkäältä avustaa konsernin emoyhtiön,
Tilipalvelu Rantalaisen kirjanpitäjiä asiakkaiden kirjanpitoon, verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Tilintarkastuksia
hän tekee yhdessä Antti Rantalaisen kanssa.
Salo sanoo tukeutuvansa mielellään kokeneempaan asiantuntijaan haastavissa toimeksiannoissa. Erityisosaajilla onkin Rantalaisella merkittävä rooli ”second opinionin”,
toisen asiantuntija-arvion mahdollistajina.
- Vaativissa taloushallinnon kysymyksissä
on erittäin tärkeää, että on joku, jonka kanssa sparrata. Aika usein kaipaan itsekin uskonvahvistusta ajatuksilleni, sanoo johtaja,
HTM-tilintarkastaja Juha Sundberg Rantalaiselta Lahdesta.
Salo ja Sundberg pitävät tilitoimiston etuna asiantuntijapalveluissa sitä, että tilitoimisto tuntee yleensä hyvin asiakkaan liiketoiminnan ja taloushallinnon jo pitkältä ajalta, mikä helpottaa ja nopeuttaa asioiden käsittelyä.
- Raportit ja muut asiakirjat ovat helposti
saatavilla ja niitä voi tarkastella vaikka saman
puhelun tai palaverin yhteydessä, Salo sanoo.
Sundberg toivoisi asiakkaiden kertovan
ajoissa tilitoimistolle, millaisia muutoksia
he suunnittelevat yritystoimintaansa.
- Esimerkiksi yrityskauppaneuvottelut
voivat helposti ajautua väärille raiteille, jos
ostaja ja myyjä keskustelevat keskenään, eikä kummallakaan ole asiantuntijaa käytössä,
Sundberg sanoo.
Salo kertoo muun muassa osinkoverouudistuksen kiinnostaneen joitakin asiakkaita niin paljon, että he olivat pyytäneet laskemaan, millaisia vaikutuksia uudistuksella on heille.
Sundberg sanoo Rantalaisen neuvovan
yrittäjiä myös rahoituksen hankinnassa. Sopimusoikeudellisissa asioissa hän puolestaan
kääntyy itse herkästi ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. Heitä on Rantalaisen yhteistyökumppaneilla.
Sundberg tähdentää, että asiakas päättää
itse, ketä asiantuntijaa hän käyttää.
- Meille ei ole tärkeintä, kuka asian hoitaa, vaan että se tulee hoidetuksi, Sundberg
sanoo.

Rohkeasti asiakkaan
kannattavuuden eteen
Mikko Tuomainen pohtii mielel
lään asiakkaiden muuttuvia tar
peita ja heidän kannattavuutensa
parantamista.
Aloitit syyskuun alussa Rantalainen-konsernissa Tilipalvelu Rantalainen Oy:n toimitusjohtajana. Mikä sinua Rantalaisessa houkutti?
”Minua kiehtoi ajatus päästä oppimaan
uutta alallaan arvostettuun ja merkittävän
kokoiseen yritykseen. Heti ensikosketuksesta lähtien viehätyin yrityksen tavasta toimia: asioita tehdään suoraan ja avoimesti sekä toimitaan reippaasti asiakkaiden kannattavuuden eteen.”
Millaisia haasteita sinulla on toimitusjohtajana edessäsi?
”Rantalaisen operatiivisesta liiketoiminnasta Tilipalvelu Rantalaiseen kuuluvat Hämeenlinnan, Hyvinkään, Forssan, Nurmijärven ja Urjalan toimistot, joissa työskentelee
yhteensä reilut 70 työntekijää.”
”Rantalainen ja koko toimiala ovat suuren
muutoksen edessä taloushallinnon sähköistyessä. Samaan aikaan Rantalainen on kasvanut voimakkaasti. Tilipalvelun johdossa tulen panostamaan erityisesti asiakashankintaan ja asiakassuhteiden hoitoon sekä päivittäisjohtamiseen.”
Mitä olet aiemmin tehnyt työksesi?
”Olen työskennellyt koko urani erilaisissa sähköisen liiketoiminnan ja myynnin
tehtävissä. Viimeksi työskentelin Finnairilla
7,5 vuotta. Johdin Finnairin globaalia nettimyyntiä sekä kanta-asiakasohjelmaa.”

Mitkä ovat vahvuutesi uuden tehtävän
hoitamisessa?
”Ominta osaamistani on asiakkuuksien
hoitaminen luomalla kaikille osapuolille
kannattavia yhteistyömalleja. Asiakas- tai
yhteistyösuhde ei jatku pitkään, jos kaikki
osapuolet - asiakkaat ja yhteistyökumppanit - eivät hyödy yhteisestä tekemisestä. Finnairilla opin muutosjohtamista: miten ongelmia ratkaistaan ja asioita viedään pitkäjännitteisesti eteenpäin yhdessä koko henkilöstön kanssa.”
Mihin suuntaan tilitoimiston ja asiakkaan yhteistyötä tulisi taloushallinnossa rakentaa?
”Molemmat osapuolet - niin asiakas kuin
tilitoimisto - ovat tyytyväisempiä, jos asiakkaan liiketoiminnan kannattavuutta pystytään parantamaan. Yrityksen taloutta ja toimintaa, usein jopa toimialaa, hyvin tuntevat
kirjanpitäjät voisivat ottaa nykyistä suuremman roolin ikään kuin yritysten ulkoistettuina business controllereina tai talouspäällikköinä ja tarjota yrittäjille neuvoja ja vinkkejä kannattavuuden parantamiseen.”
MIKKO TUOMAINEN, 39
TYÖ Tilipalvelu Rantalaisen
toimitusjohtaja.
URA Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys,
Turun Puhelin, Nokia, Finnair.
KOULUTUS KTM.
PERHE Naimisissa, 9- ja 11-vuotiaat pojat.
KOTI Hämeenlinnassa.
HARRASTAA Mökkeilyä, veneilyä, golfia ja
juniorijalkapalloa.
Kuva: Tarmo Valmela

Tilintarkastuspalveluita Rantalainen Yhtiöt tuottaa muille kuin omille kirjanpitoasiakkailleen ja lähinnä vain siksi, että sen henkilökunnassa on useita auktorisoituja tilintarkastajia.
- Heidän on tarkastettava tietty määrä yhtiöitä vuosittain pitääkseen yllä hyväksyntänsä, sanoo Antti Rantalainen, joka on itse
KHT-tilintarkastaja.

KOTONAAN HÄMEENLINNASSA. Mikko Tuomaisen mielestä tilitoimistossa on tärkeä
ymmärtää, millainen on paikallisten yritysten pelikenttä.
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Palkkatoimihenkilö Päivi Mikkonen (vas.) ja kirjanpitäjä Sari Kallionpää Rantalaiselta sekä toimitusjohtaja Janne Kolsi Lahden Kestobetonista pitävät yhteyttä myös kasvotusten.

Enemmän kuin pelkkä asiakassuhde
Tilitoimistojen kirjanpitäjistä ja
palkanlaskijoista tulee helposti asi
akasyritysten luottohenkilöitä, joi
den yhteistyö yrityksen kanssa voi
kestää vuosikymmeniä ja ulottua
sukupolvelta ja omistajalta toiselle.
Kirjanpitäjä Sari Kallionpää ja palkkatoimihenkilö Päivi Mikkonen Rantalaiselta Lahdesta ovat lunastaneet asiakkaansa, Lahden
Kestobetoni Oy:n tilitoimistolle asettamat
odotukset. Yrityksen johto on saanut heiltä
vuosia nopean ja asiantuntevan avun taloushallinnon ongelmiinsa.
- Isäni Markku valitsi Lahden Tilikeskus
Oy:n taloushallinnon kumppaniksemme
vuonna 1995, kun yrityksemme perustettiin, eikä minulla ole ollut tarvetta sitä vaihtaa, sanoo Kestobetonia vuodesta 2006 toimitusjohtajana luotsannut Janne Kolsi.
Lahden Kestobetoni valmistaa julkisivuelementtejä ja muita betonituotteita asuinkerrostaloihin ja muihin rakennuksiin. Asiakkaita ovat maan suurimmat rakennusliikkeet.
Taloushallinnon lisäksi Kestobetoni on ulkoistanut elementtien kuljetuksen ja tehtaan
kunnossapidon paikallisille palveluntarjoajille. Työterveyshuoltonsa se kilpailutti juuri lahtelaisilla alan toimijoilla.
Janne Kolsi suosii paikallisia palveluntuot-
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tajia, koska hänelle on tärkeää päästä välillä
tapaamaan yhteistyökumppaneita henkilökohtaisesti.
- Monet vaikeammat asiat on helpoin selvittää kasvotusten, ja silloin on hyvä, kun voi
piipahtaa paikan päällä, hän sanoo.
Yhteiset pelisäännöt
Sari Kallionpäällä tulee ensi keväänä täyteen
kaksikymmentä vuotta Kestobetonin kirjanpitoa. Päivi Mikkonen on laskenut yrityksen
palkkoja vuodesta 2003. Vuosien varrella kirjanpitäjästä ja palkkatoimihenkilöstä on tullut ikään kuin osa Kestobetonia, vaikka he eivät olekaan siellä töissä.
- Monesti tuntuu, että he tietävät firman
asiat paremmin kuin minä, Kolsi sanoo.
Kestobetoni on kasvaessaan palkannut uusia käsipareja vain tuotantoon. Toimistotöistä vastaa yksi ihminen, Jannen vaimo Anne Kolsi.
Taloushallinnosta Anne Kolsi hoitaa yrityksen myyntilaskut sekä tallentaa ja maksaa
ostolaskut. Lisäksi hän tekee tilikauden aikana valmiusasteen mukaista tuloutusta, jotta
kirjanpito näyttäisi yrityksen tuloksen mahdollisimman realistisena. Hän myös tarkistaa
ja toimittaa tuntilistat tilitoimistoon palkanlaskentaa varten. Kestobetonin palkkoja lasketaan kolme kertaa kuukaudessa: tuntipalkat kahdesti ja kuukausipalkat kerran kuussa.
Janne Kolsi on hyödyntänyt tilitoimiston6

sa asiantuntemusta myös tehdessään omistusjärjestelyjä yrityksessään. Tilitoimistonsa järjestämässä koulutuksessa hän kävi viimeksi, kun rakennusalalle tuli käännetty arvonlisävero.
Päivi Mikkonen sanoo, että asiakassuhdetta on helppo rakentaa silloin, kun asiakas kantaa oman vastuunsa ja toimii sääntöjen mukaan. Siihen kuuluu muun muassa
asianmukaisen kirjanpito- ja palkka-aineiston toimittaminen tilitoimistoon ajallaan.
Asiakastyössään Kallionpää ja Mikkonen
arvostavat myös työnantajan tarjoamaa asiantuntijatukea erilaisissa taloushallinnon kysymyksissä.

Lahden Kestobetoni Oy
• Lahtelainen, pääasiassa Kolsin
perheen omistama yritys.
• Perustettu 1995 (Jatkoi konkurssin tehneen Keinokivi Ky:n
toimintaa).
• Valmistaa julkisivuelementtejä ja
muita rakennuksissa käytettäviä
betonituotteita.
• Työntekijöitä 37.
• Markkina-alue Etelä-Suomi.
• Liikevaihto n. 5 milj. euroa.

Kännykällä järjestystä yrityksen kuittirumbaan
Älypuhelimella toimiva mobiili
skannaus helpottaa yrityksen ku
lukuittien hallintaa.
Puuttuvien kuittien kyselyn ei pitäisi enää
2010-luvulla olla kirjanpitäjän tehtävä. Silti
pankki-, luottokortti- ja käteiskuittien karhuaminen joiltakin asiakkailta on kuukausittainen rituaali tilitoimistoissa.
- Pikkukuitit hukkuvat ihmisiltä helposti,
tai jos ne lopulta löytyvät, osa tekstistä on
voinut jo hävitä lämpöpaperista, jolloin niistä jäävät kulukorvaukset ja verovähennykset saamatta, sanoo Rantalainen Järvenpään
ja Porvoon toimitusjohtaja Tuula Järvinen.
Yritys voi parantaa kulukuittien välittämistä ja arkistointia näppärästi älypuhelimessa
toimivalla mobiilisovelluksella. Esimerkiksi Visma.net Expense -matkalaskujärjestelmässä kulukuitit voidaan valokuvata älypuhelimella ja siirtää suoraan matkalaskujärjestelmään Visma Attach -mobiilisovelluksen avulla. Sovellus on saatavissa iPhone-,
Android- ja Windows-puhelimiin.
- Kuiteista otetut kuvat ovat heti käytettävissä kululaskujen kirjaamiseen, sanoo tuotepäällikkö Sari Kantokoski Visma Software Oy:stä.
Yritys voi saada kulukuitit ruoteliin myös
ilman sähköistä matkalaskuohjelmaa tamperelaisen eTasku Solutions Oy:n mobiilisovelluksella. Se on saatavissa iPhone-, Androidja Windows-puhelimiin.

eTasku toimii pilvipalveluna yrityksen ja
kirjanpitäjän välillä. Siinä palvelun käyttäjä ottaa paperikuitista kuvan eTasku-mobiilisovelluksella, täydentää siihen tarvittavat
tiedot ja toimittaa kuitin yhdellä painalluksella esimiehelle tarkistettavaksi tai suoraan
kirjanpitäjälle käsiteltäväksi. Käyttäjä voi täydentää kuitin tietoja myöhemmin myös tietokoneella, jos hän ei ehdi tai halua näpytellä niitä puhelimella.
eTasku Solutionsin liiketoimintajohtaja Joel Ojala, miten eTasku eroaa julkisista
tallennustilapalveluista, kuten Dropboxista
ja Evernotesta, jossa kuittikansion voi jakaa
kirjanpitäjän kanssa?

- Asiakasportaalin lisäksi eTaskussa on kirjanpitäjäportaali, joka on tilitoimiston työkalu. Siellä kuitit ovat tallessa maksutavoittain
ja käyttäjittäin, ja kirjanpitäjä pystyy järjestelemään niitä, tekemään tiliöintejä ja pyytämään lisäselvityksiä sekä siirtämään kuitit
vaivatta mihin tahansa kirjanpito-ohjelmaan.
Ojala pitää eTaskua myös turvallisempana vaihtoehtona kuin julkisia ulkomaisia pilvipalveluita, koska eTaskussa asiakkaiden
kuitit arkistoidaan kirjanpitolain vaatimaksi
ajaksi kolmeen toisistaan riippumattomaan
paikkaan suomalaisyrityksen palvelimille.
Sekä Visma.net Expense että eTasku skaalautuvat yrityksen koon mukaan yksinyrittäjästä usean sadan hengen yritykseen. Palveluiden hinta perustuu käyttäjien määrään.

Mobiilin kuittiskannauksen
hyödyt
• Älypuhelimella voi kuvata pankki-,
luotto- ja käteiskuitin, ja siirtää sen
mobiilisovelluksen avulla suoraan
kirjanpitäjälle tai matkalaskujärjestelmään.
• Paperista kuittia ei tarvitse säilyttää
sen jälkeen, kun se on kuvattu. Verottaja ei vaadi alkuperäistä paperikuittia
kirjanpitoon.
• Sopii myös mappikirjanpitoon,
koska sähköiset kuitit eivät katoa.
• Verovähennykset tai kulukorvaukset
eivät jää saamatta hukattujen kuittien
takia.
• Ei enää asiakkaalta laskuttamatta
unohtuneita kuluja.
•Kirjanpitäjän ei tarvitse penätä
asiakkaalta puuttuvia kuitteja.
•Kuiteista otetut kuvat ovat heti
käytettävissä kululaskujen
kirjaamiseen.

Lisätietoja: etasku.fi, visma.net tai oma
kirjanpitäjä Rantalaisella.

Edustuskulujen vähennysoikeus palautetaan
Yritysten edustusmenojen viidenkymmenen prosentin verovähennysoikeus palautetaan ensi vuoden alusta lähtien. Hallitus
päätti asiasta minihallitusneuvotteluissaan
kesäkuussa.
Edustuskulut ehtivät olla täysin vähennyskelvottomia vain kuluvan vuoden. Edustuskulujen osittaisen vähennyskelpoisuuden
nopea palauttaminen yllätti myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n. Järjestön toimitusjohtaja Timo Lappi pitää päätöstä erinomaisena, mutta suomii poukkoilevaa veropolitiikkaa.
- Jatkuvat muutokset yhteisö- ja arvonlisäverotuksessa vaikeuttavat yritysten investointeja. Tämän vuoden alusta voimaan
tullut edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen yhdistettynä huonoon taloustilanteeseen on lykännyt alan investointeja. Osa investoinneista jää kokonaan toteuttamatta.

Tämän vuoden alusta toteutettu edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen
jättää ison loven matkailu- ja ravintola-alan
liikevaihtoon kuluvana vuonna. Yritysmyynnin arvioidaan laskevan viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Suurimpia kärsijöitä
ovat festivaalijärjestäjät, edustusravintolat ja
Pohjois-Suomen matkailu.
Täysi vähennyskelpoisuus
Hallitus arvioi keväällä 2013, että edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen lisäisi yhteisöveron tuottoa 38 miljoonalla eurolla vuodessa. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) matkailu- ja ravintola-alan yrityksille tekemän kyselyn mukaan
päätös kuitenkin kasvattaa julkisen sektorin
menoja 17 miljoonalla eurolla, kun verotulot
vähenevät ja työttömyys lisääntyy.
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Timo Lappi sanoo, että MaRan tavoitteena on edustuskulujen täysi vähennysoikeus.
- PTT:llä teettämämme selvityksen mukaan verovähennysoikeuden nostaminen sataan prosenttiin olisi valtiontalouden kannalta kannattavaa. Matkailu- ja ravintola-ala,
jossa yritykset pääasiassa käyttävät edustuspalveluita, on hyvin työvoimavaltaista sekä
verointensiivistä ja palvelujen kotimaisuusaste on korkea.
Lappi huomauttaa, että kaikki muut yrityksen tulonhankkimisesta aiheutuvat kulut
ovat 100-prosenttisesti vähennyskelpoisia.
- Miksi edustuskulut poikkeavat tässä muista tulonhankkimiskuluista, vaikka
edustaminen on nykyaikana tarkoin harkittua myynnin edistämistä? Kellään ei ole
enää varaa eikä aikaa läträtä alkoholin kanssa, hän sanoo.
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Sari Skutnabb ja Leif Backman ovat tyytyväisiä Pilkkosetin
laadukkaisiin sukkiin, jotka valmistetaan Kiinan sukkakaupungissa Datangissa. Siellä tehdään kolmannes
maailman sukista.
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Kuvat: Tarmo Valmela

Asiakkuus

Tuhannet unelmat
toteen sukkamyynnillä
Pilkkoset Oy on koululuokkien ja erilaisten harrasteryhmien varainhankintakumppani,
joka auttaa niitä unelmien toteuttamisessa.
Elokuussa Anjalankoskella pidetty leirikoulu oli koko ala-asteen täyttymys Hyvinkään
Tapainlinnan 6 B -luokalle. Kahdenkymmenenkolmen oppilaan unelma tuli maksamaan
yhteensä noin 5 000 euroa. Oppilaat aloittivat varainhankinnan lierikoulua varten jo
kolmannella luokalla ja keräsivät rahaa muun
muassa myyjäisillä, arpajaisilla ja myymällä
Pilkkoset Oy:n sukkia.
Hyvinkääläiskoululaisten ohella vantaalainen Pilkkoset on vuosittain tuhansien koululuokkien, urheiluseurojen, yhdistysten,
harrasteryhmien ja kerhojen varainhankintakumppani.
- Tarjoamme ryhmille helpon ja riskittömän varainhankintakonseptin, jossa nämä
voivat ansaita rahaa myymällä meidän sukkiamme ja muita käyttötekstiilejämme, Pilkkosetin toimitusjohtaja Matti Skutnabb kertoo.
Koululuokka tai muu ryhmä saa Pilkkosetiltä käyttöönsä edustavat näytepakkaukset
myytävistä tuotteista ja neljä euroa jokaisesta myymästään tuotepaketista. Tilaukset ja
tilitykset ryhmä tekee netissä omilla tiimisivuillaan, joilla se voi myös seurata varainhankinnan etenemistä.
Pilkkoset Oy:n taloudesta ja hallinnosta vastaava Sari Skutnabb ei muista yhtään
ryhmää, joka ei olisi päässyt tavoitteeseensa,
olipa se siten ollut kaksisataa tai kaksituhatta
euroa. Huippuonnistumisia eli oman tavoitteen ylittäneitä ryhmiä on sen sijaan useita.

”Kiinassa sukkien koko
valmistusketju langoista
tuotteiden pakkaamiseen
on omissa käsissämme.”

- Lahtelainen naiskuoro teki kanssamme
useamman varainhankintakampanjan päästäkseen Shanghaihin esiintymään. Nurmijärvellä ratsastusseura käynnisti sukkien myyntituotoilla tallitoimintansa tulipalon jälkeen
ja Tuusulassa voimistelijat keräsivät sukkamyynnillä rahat permantoon, Sari Skutnabb luettelee vain joitakin menestystarinoita mainitakseen.
Huippulaatua Kiinasta
Pilkkosetin suurin asiakasryhmä ovat koululuokat. Niistä kolme neljäsosaa kerää rahaa
leirikouluun ja loput luokkaretkeen. Yleensä leirikouluun kerätään rahaa monta vuotta.
Parhaimmillaan luokan asiakassuhde Pilkkosetiin kestää koko ala-asteen.
Pilkkosetillä on Suomessa kymmeniä kilpailijoita, jotka tarjoavat sukkien ja muiden
käyttötekstiilien ohella koululuokkien myytäväksi muun muassa heijastimia, keksi- ja
karkkipaketteja sekä wc- ja talouspaperia.
Hyvinkään Tapainlinnan 6 B -luokan
opettajalle Jouni Tsutsuselle Pilkkoset on
tutuin alan yrityksistä.
- Vanhemmat miettivät yleensä tarkkaan
yhteistyökumppania valitessaan, miten hyvä
kate missäkin tuotteessa on ja kuinka helppo
sitä on myydä, hän sanoo.
Tsutsusen mielestä Pilkkosetin konsepti
on vuosien varrella kehittynyt aina vain helpommaksi koululuokille. Tuotteet ovat entistä houkuttelevampia ja logistiikka sekä rahan liikkeet vaivattomampia.
Pilkkosetin liikeidea ja esikuvat ovat
USA:sta, jossa lahjoittamisella ja varainhankinnalla on pitkät perinteet ja isot volyymit.
Pilkkoset toimi yhden sukkamallin varassa
vuodesta 1988 vuoteen 2006, jolloin Matti
ja Sari Skutnabb tulivat sen osakkaiksi ja alkoivat kehittää liiketoimintaa.
Sen jälkeen mallisto on laajentunut ja sukkiin ovat tulleet värit ja kuviot, ja Pilkkoset
Oy:stä on kasvanut toimialansa markkinajohtaja Suomessa.
Yritys teettää sukat sopimusvalmistajalla
kiinalaisessa Datangin kaupungissa Shanghain lähellä. Kaupungissa valmistetaan kol-
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Opettaja Jouni Tsutsunen sanoo, että leirikoulu nostaa luokkahenkeä ja on monelle
oppilaalle koko ala-asteen mieleenpainuvin
koulumuisto.

Pilkkoset Oy
• Perustettu 1988.
• Vantaalainen perheyritys.
• Tarjoaa koululuokille, urheiluseuroille, yhdistyksille ja kerhoille
sukkien ja muiden käyttötekstiilien
myyntiin perustuvan valmiin varainhankintakonseptin.
• Valmistuttaa sukat itse Kiinassa
Datangin kaupungissa Shanghain
lähellä.
• Alansa vanhin yritys ja markkinajohtaja Suomessa.
• Liikevaihto 3,4 milj. euroa.
• Työntekijöitä 4 ja lisäksi pari kausityöntekijää.
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Pilkkoset Oy:n hallituksen jäsen Leif Backman tietää, että oppilaiden vanhemmat vertailevat tarkkaan eri tuotteiden katteita ja menekkiä, kun he suunnittelevat rahankeräystä lierikoulua varten. Hyvinkään Tapainlinnan kuudesluokkalaiset hankkivat rahaa leirikouluunsa
muun muassa myymällä Pilkkoset-sukkia.

mannes maailman sukista eli noin kahdeksan miljardia paria vuodessa.
- Kiinassa koko valmistusketju langoista
tuotteiden pakkaamiseen on omissa käsissämme. Vastaavanlaisen laatuprosessin ylläpito kuin Kiinassa olisi tullut liian kalliiksi suomalaisille ja balttilaisille valmistajille, Pilkkosetin hallituksen jäsen Leif Backman kertoo.
- Tuotantoprosessimme ansiosta voimme
antaa sukillemme 100-prosenttisen laatutakuun. Tyytymätön asiakas saa veloituksetta
uuden tuotteen, hän jatkaa.
Hyvä mieli asiakkaalle
Koululuokkien ja muiden ryhmien varainhankinta on hyvin kausiluontoista. Syksy on
Pilkkosetille kiireisintä aikaa ja kesällä taas
on hiljaisinta.

Ennen kuin Pilkkoset ulkoisti varastonsa
ja postituksensa kolme vuotta sitten, se työllisti sesonkiaikaan tilausten käsittelyssä 2-6
vuokratyöntekijää. Nyt syksyn sesonkiin riittää 1-2 kausityöntekijää. Yrityksen myynnissä, markkinoinnissa ja hallinnossa työskentelee vakituisesti neljä henkilöä.
Logistiikka on Pilkkosetille avaintoiminto. Se on juuri vaihtanut logistiikkakumppaninsa Itellasta Lehtipisteen omistamaan
Postituspoikiin.
- Uusi logistiikkakumppanimme oli halukas kehittämään palveluaan toivomallemme tasolle. Nyt meillä on mahdollisuus saada entistä joustavammin erilaista tavaraa ja
esitteitä sukkamyyjille lähteviin näytepussukoihin ja tekstiviestejä niiden vastaanottajille, Leif Backman sanoo.

Pilkkoset toimi yhden sukkamallin varassa (vas.) vuodesta 1988 vuoteen 2006. Sen jälkeen
mallisto on laajentunut ja sukkiin ovat tulleet värit ja kuviot.
TILIPOSTI & Palkka 3 • 2014
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Pilkkosetin verkkokauppa ja asiakkaiden
sähköisenä kampanjatyövälineenä toimiva
tiimisivusto uusiutuvat tänä syksynä.
Verkkokaupan tarkoitus on huolehtia lähinnä jälkimyynnistä eli palvella Pilkkosetin sukkiin ihastuneita satunnaisia ostajia,
jotka ihmettelevät myöhemmin kampanjamyyjien jo kaikottua, mistä sukkia saisi lisää.
- Verkkokaupasta tehtyjen tilausten tuotto
menee lyhentämättömänä etukäteen määriteltyyn lahjoituskohteeseen, kuten koulukiusaamisen vastaiseen työhön ja uuteen lastensairaalaan. Ostajat voivat ehdottaa ja äänestää lahjoituskohteita verkko- ja Facebook-sivuillamme, Sari Skutnabb sanoo.
Yritysten työntekijät ja muut porukat voivat toteuttaa sukkamyynnillä vaikka joululahjakampanjan valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Hyväntekeväisyyskampanjoissa myyntituotto on kolme euroa myyntipakkaukselta eli hieman pienempi kuin
muissa varainhankintakampanjoissa.
Skutnabb huomauttaa kokemuksesta, että säällisen keräystuoton saamiseksi työntekijöiden pitää jalkautua työpaikan ulkopuolelle. Ei riitä, että työkaverit myyvät sukkia toisilleen.
Pilkkoset lahjoittaa itse vuosittain noin
10 000 paria mallistosta poistuvia näytesukkia muun muassa sairaaloille sekä vanhain- ja
turvakodeille. Yksistään SPR:n kriisikohteisiin menee vuosittain tuhansia sukkapareja.
Tärkeintä on sujuva arki
Sari Skutnabbille tilitoimistoyhteistyössä tärkeintä on sujuva arki. Se muodostuu yrityksen ja tilitoimiston yhteisestä tavasta toimia
ja siitä, että kaikki tietävät reaaliajassa, miten
yrityksellä menee.
- Yrittäjä tai yritysjohto on koko ajan kuin
mustassa aukossa, jos talousraportointi laahaa perässä, hän sanoo.
Sen vuoksi Pilkkosetille on luotu viimeisen kolmen vuoden aikana sähköinen taloushallinto yhden taloushallinto-ohjelman alle.
Siitä kirjanpitäjä saa työstettyä ja toimitettua
kausi-ilmoitukset, kuukausi- ja vuosiraportit ja muistiot nopeasti sähköisinä asiakirjoina. Yrityksen kirjanpito tehdään Rantalaisen
Tuusulan toimistossa ja palkanlaskenta Helsingin Kampin toimistossa.
Kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi
Pilkkoset on ostanut tilitoimistolta projektikohtaista asiantuntijapalvelua, kuten veroneuvontaa, ja controller-palveluja.
Pitävien aikataulujen ja toimivien asiantuntijapalveluiden lisäksi taloushallinnon sujuvaan arkeen kuuluu Sari Skutnabbin mielestä se, että kirjanpitäjä puhuu ”samaa kieltä” asiakkaan kanssa ja etsii viipymättä vastaukset hänen kysymyksiinsä.

Esimiehenä vaativissa tilanteissa
Esimiehen tehtävä on vaativa. Esi
mies voi työnantajan edustajana
joutua myös vaikeisiin esimiestilan
teisiin, jossa hänen pitää tietää, mi
ten alaisten kanssa tulee toimia.
Esimiestyöskentelyyn vaikuttavat yrityskulttuuri ja esimiehen kyvyt ja osaaminen.
- Onnistuminen esimiestehtävässä vaatii
myös aikaa. Silti esimiestehtävät ovat usein
vain yksi tehtävä henkilön muiden, liiketoimintaan tai asiantuntijuuteen liittyvien tehtävien joukossa, sanoo työoikeuteen erikoistunut lakimies Irmeli Timonen Fondia Oy:stä.
Esimiehen juridinen ja organisatorinen
rooli on erilainen kuin asiantuntijan, jolla ei
ole alaisia. Esimiestehtävien hoitamiseen sisältyy oikeuksia ja velvollisuuksia, joita esimies voi työnantajan edustajana käyttää ja
joita hänen tulee noudattaa.
- Hyvä esimies toimii niin, että hän ehkäisee ennalta ongelmia työpaikalla. Työlainsäädäntö tarjoaa hänelle siihen hyvät
työkalut, Timonen sanoo.
Yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä on työnteon johtaminen ja valvominen.
Siinä tehtävässä esimies toteuttaa työnantajan direktio- eli työnjohto-oikeutta. Työnantaja siis päättää mitä, missä ja miten työtä tehdään.
Työnantajan edustajana esimiehen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vastuu työntekijöiden perehdyttämisestä sekä työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Esimiehen pitää kohdella työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Irtisanomistilanteessa esimies yleensä toteuttaa ja täyttää työnantajalle kuuluvat velvoitteet.
Timosen mukaan monelle varsinkin nuoremmalle esimiehelle on kuitenkin epäselvää, miten esimiehen tulisi toimia erilaisissa vaativissa esimiestilanteissa.
- Mitä esimiehen pitäisi ja mitä hän ei saisi tehdä, kun työntekijän ongelmana on esimerkiksi alkoholi, sairauspoissaolot, kiusaaminen, työssä jaksaminen, alisuorittaminen
tai epäasiallinen käytös, hän sanoo.
Ongelmiin tartuttava rivakasti
Alisuoriutumisesta voidaan puhua silloin,
kun yhden työntekijän työsuoritus jää toistuvasti selvästi muun samankaltaisia tehtäviä
tekevän porukan suoritustasosta.

Alisuorittaja paljastuu kiireisimmällekin
esimiehelle viimeistään siinä vaiheessa, kun
hänestä tulee riippakivi muulle työyhteisölle.
- Ongelmat eivät muhi työyhteisössä pitkään esimiehen tietämättä, jos hänellä on aikaa alaisilleen ja hän tietää mitä työyhteisössä tapahtuu. Yhteydenpito alaisiin voi olla
kuitenkin hyvin vaativaa esimiehelle etenkin silloin, kun tiimiin kuuluu työntekijöitä
eri paikkakunnilta tai ulkomailta, Irmeli Timonen sanoo.
Esimiehen pitää ensi töikseen selvittää,
mistä alisuorittaminen johtuu. Onko kyseessä esimerkiksi työntekijän riittämätön
osaaminen, puutteellinen perehdyttämien
tai kommunikaatio, heikko motivaatio vai
henkilökohtaiset ongelmat.
Timonen sanoo, että luottamuksen ilmapiiri työpaikalla helpottaa asioiden käsittelyä. Kun syy heikkoon suoritukseen on selvitetty, työntekijälle pitää useimmiten antaa
mahdollisuus korjata tilanne. Samalla voi olla tarpeen antaa työntekijälle työnjohdollisia
ohjeita ja jopa varoitus. Mikäli tilanne ei tukitoimista ja ohjeista huolimatta korjaannu,
seurauksena voi olla irtisanominen.
- Varoitus yleensä pysäyttää useimmat. Se
panee ihmisen miettimään, että nyt on tosi
kyseessä ja omaa tekemistä tai käytöstä täytyy muuttaa.
Timonen muistuttaa, että ongelmat työpaikalla eivät yleensä ratkea itsestään, vaan
kasvavat ja mutkistuvat odottaessa.
Esimerkiksi yksi vastarannan kiiski voi jatkuvalla purnaamisella ja muiden haukkumisella tulehduttaa koko työilmapiirin ja vaikuttaa jopa kollegoiden työmotivaatioon ja
-tulokseen.
- Esimiehellä on oikeus ja velvollisuus rea-

”Esimiehellä on oikeus
ja velvollisuus reagoida
työntekijän epäasialliseen
käytökseen.”

goida epäasialliseen käytökseen, koska se voi
vaikuttaa muiden työntekijöiden työhyvinvointiin. Purnaajalle on tehtävä keskustelemalla selväksi, että hän ei voi jatkaa näin ilman seuraamuksia, Timonen neuvoo.
Työaikojen riskit arvioitava
Esimiestehtäviin kuuluvat myös töiden resursointi sekä työn kuormittavuuden seuranta ja arviointi.
Työntekijöiden vähentäminen ja työtahdin koveneminen ovat viime vuosina nostaneet työssä jaksamisen entistä voimakkaammin esille työelämäkeskustelussa.
Kesäkuussa 2013 työturvallisuuslakia
muutettiin niin, että työnantajan on vastedes
selvitettävä ja arvioitava nimenomaan työajoista johtuvat haitta- ja vaaratekijät.
- Se tarkoittaa, että esimerkiksi ylitöihin ja
pitkiin työmatkoihin liittyvä kuormitus ja rasitus täytyy huomioida työn riskejä ja vaaroja
analysoitaessa, Irmeli Timonen sanoo.
Hänen mukaansa lakimuutos osoittaa, että
työaikaan liittyvät vaaratekijät ja niiden vaikutus työkykyyn ja työssä jaksamiseen ovat
aiemmin jääneet liian vähälle huomiolle.
- Esimiesten pitää jo lainkin perusteella
seurata ja arvioida, onko työt resursoitu oikein ja onko työntekijöillä yli- tai alikuormitusta, Timonen sanoo.

Esimies työnantajan edustajana
• Edustaa juridisesti työnantajaa alaisilleen.
• Johtaa ja valvoo alaistensa työntekoa ja käyttää siinä yhteydessä
työnantajan työnjohto-oikeutta.
• Vastaa töiden resursoinnista sekä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin
toteutumisesta. Seuraa, että työkuormitus on kohdallaan.
• On velvollinen kohtelemaan työntekijöitä yhdenvertaisesti.
• Organisatorisesti esimies vastaa useimmiten työnantajan strategian
toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta yksikössään tai tiimissään.
• On luomassa työntekijöille hyviä olosuhteita tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Asiantuntijavastuu velvoittaa tilitoimistoa
Tilitoimiston koolla on väliä, kun yritys valitsee taloushallinnon kumppania
jakamaan kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvää vastuutaan.
Korkein oikeus tuomitsi muutama vuosi sitten tilitoimiston toimitusjohtajan kirjanpitorikoksesta sakkorangaistukseen. Hän oli yksissä tuumin yrittäjän kanssa merkinnyt tämän lainat taseeseen nimellisarvoonsa, vaikka kumpikin tiesi, ettei saatavilla ollut yrittäjän heikon taloudellisen tilanteen vuoksi arvoa.
Toinen tilitoimistoyrittäjä tuomittiin viime vuonna Vaasan hovioikeudessa sakkorangaistukseen tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Hovioikeus katsoi tilitoimistoyrittäjän laiminlyöneen asiakkaansa kirjanpidon, koska hän oli keskeyttänyt juoksevan
kirjanpidon tekemisen asiakkaan maksamat-

tomien palkkioiden takia. Tilitoimistoyrittäjän virhe oli se, että hän kirjanpidon keskeyttämisestä huolimatta jatkoi asiakkaansa kirjanpitoaineiston vastaanottamista eikä irtisanonut toimeksiantosopimusta.
Asianajaja, OTT Harri Vento arvioi, että
asiantuntijapalvelua, kuten kirjanpitoa, tilintarkastusta ja asianajoa tarjoavien henkilöiden riski joutua korvausvelvolliseksi on kasvanut toimialasta riippumatta. Myös asiantuntijoiden kynnys tulla syytetyksi ja jopa
tuomituksi rikosvastuuseen on madaltunut.
Hän sanoo, että rikosvastuu kirjanpidosta jakautuu kirjanpitovelvollisen ja tilitoimiston välillä sen mukaan, mitä toimeksiannos-

Varmista ainakin nämä
• Valitse yrityksen liiketoimintaan nähden riittävän suuri tilitoimisto.
• Selvitä, millainen vastuuvakuutus tilitoimistolla on.
Pyydä tarvittaessa kirjallinen selvitys vakuutuksen sisällöstä.
• Kysy, millainen laatukontrolli tilitoimistolla on.
• Pyydä referenssejä ja kysy asiakkaiden kokemuksia tilitoimistosta.
• Pitkäaikainen vakiintunut toiminta kertoo, että tilitoimistolla on
luottamukselliset suhteet asiakkaisiin.
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sa on sovittu ja mikä osuus tilitoimistolla on
käytännössä ollut kirjanpidon tekemisessä.
- Onko tilitoimisto laatinut kirjanpidon ja
tilinpäätöksen itsenäisesti vai yhteistoimin
kirjanpitovelvollisen kanssa ja onko kirjanpitovelvollinen antanut ohjeita työn suorittamisesta?, Vento sanoo ja lisää, että myös
pitkään jatkuneesta käytännöstä voi muodostua sitova sopimus asianosaisten välille.
Asiantuntijavastuu koskee kaikkia tilitoimiston tarjoamia palveluita, myös asiantuntijapalveluita. Tilitoimistolla on laaja velvollisuus toimeksiannon puitteissa varoittaa
asiakasta haitallisista seuraamuksista tai eri
vaihtoehtojen riskeistä, kuten mahdollisista
veroseuraamuksista.
Eroja vastuunkantokyvyssä
Rantalaisen konsernijohtaja Antti Rantalainen sanoo, että kynnys tuottaa taloushallintopalveluja on matala eivätkä kaikki palveluntuottajat välttämättä ymmärrä, miten
isosta asiasta tilitoimiston asiantuntijavastuussa on kysymys.
- Asiakkaan täytyy hyväksyä se, että pienen
tilitoimiston asiakkaana vastuu kirjanpidosta on hänellä itsellään, koska pienen palveluntarjoajan vastuunkantokyky on huomattavasti heikompi kuin suuren toimijan.
Yrityksen tulisi siis valita ainakin omaan
liiketoimintaansa nähden riittävän suuri tili-

toimisto. Tilitoimistoa valittaessa olisi myös
hyvä pyytää kirjallinen selvitys toimiston
vastuuvakuutuksesta.
Alan yleisissä sopimusehdoissa tilitoimiston vastuu on aika vaatimaton: enintään 10 000 euroa vahinkotapahtumalta ja
yhteensä enintään 20 000 euroa saman tilikauden aikana ilmenneistä vahingoista.
- Rantalainen Yhtiöillä palveluntuottajan
vastuu on huomattavasti tätä suurempi, Antti Rantalainen tähdentää.
Rantalainen Lahden toimitusjohtaja Kimmo Martikainen kehottaa yrityksiä tekemään tilitoimiston kanssa kirjallisia toimeksiantoja ja tutustumaan sopimusehtoihin, koska puutteelliset toimeksiannot voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin, jopa
rikosvastuuseen.
- Yrityksellä on äkkiä laiminlyöntimaksu
niskassaan, jos asiakas on mielestään antanut toimeksiannon maksaa oma-aloitteisesti tilitettävät verot, mutta tilitoimisto ei ole
asiaa niin ymmärtänyt, vaan ainoastaan laskenut verojen määrän ja tehnyt niistä ilmoituksen, hän sanoo.
Lähtökohta on se, että asiakas vastaa omista veroistaan eikä kirjanpitäjän virhe siirrä
veronmaksuvelvoitetta tilitoimistolle.
- Se, mistä asiakkaiden kanssa keskustellaan, ovat lisäseuraamukset, kuten veronkorotukset, joista tilitoimisto voi olla ainakin
osittain vastuussa, Martikainen sanoo.
Raja joustamiselle
Antti Rantalainen sanoo, että vahingonkorvaus- ja syytekynnyksen madaltuminen tar-

koittaa sitä, että asiantuntijoiden ammatilliset vaatimukset kasvavat. Heidän pitää tuntea asiantuntemusalansa säännöstö yhä paremmin.
- Tilitoimiston on myös kerrottava yhä tiukemmin asiakkailleen riskeistä ja korostettava sääntöjen ja määräysten noudattamista, hän sanoo.
Rantalainen Yhtiöt on kasvanut viime
vuosina voimakkaasti yritysostoilla. Yhtenäisen toimintakulttuurin varmistamiseksi
Rantalaisella on oma laatupäällikkö, joka kehittää ja koordinoi yhteisiä toimintamalleja.
Siihen kuuluu muun muassa se, että isommille asiakkaille työskennellään pareittain ja
että asiakkaan tilinpäätöksen käy aina läpi vähintään kaksi henkilöä. Myös yrityskaupoissa Rantalaiselle siirtyneiden asiakkaiden sopimukset käydään läpi järjestelmällisesti, jotta kaikille asiakkaille saataisiin yhdenmukaiset sopimusehdot ja toimeksiantokäytännöt.
Tilitoimistoissa on tavattu joustaa ja venyä, kun asiakkailla on tiukkaa. Toimeksiannon keskeyttäminen on iso ongelma koko toimialalla eikä viimevuotinen hovioikeuden tuomio tehnyt sitä yhtään helpommaksi.
Rantalaisellakin on jouduttu tilanteisiin,
jossa asiakas maksaa palkanmaksuun liittyvät palvelut, mutta laiminlyö kirjanpidon laskut.
- Hovioikeuden päätöksen perusteella
meidän pitää keskeyttää sekä kirjanpito että
palkanlaskenta ja irtisanoa sopimus. Se on
hankala tilanne, koska yleensä yrityksen toiminta loppuu kokonaan, kun palkanmaksu
lakkaa, Antti Rantalainen sanoo.

-KOULUTTAA
ESIMIEHEN OIKEUDET
JA VELVOLLISUUDET
Aika:
25.9.2014 klo 8:30–12:00
Paikka: Seurahuone, Lahti
Hinta: 248 euroa (sis. alv 24 %)
Esimiestyöskentely on vaativaa, ja erityisesti
haastetta monelle esimiehelle tuo se, mitä
esimies saa tehdä erilaisissa alaistilanteissa.
Käymme asiaa läpi juridiikan näkökulmasta
käytännönläheisesti.
Kouluttajana toimii Fondia Oy:n
lakimies Irmeli Timonen.
Mitä esimies saa ja ei saa tehdä ja
mitä hänen pitää tehdä seuraavissa
tilanteissa:
• työssä jaksaminen
• kiusaaminen
• alkoholi/päihteet ja työ
• sairauspoissaolot
• haastavat persoonat
Huomautus, varoitus, vai potkut –
Työsuhteen päättämisen
pääsäännöt lyhyesti

Ilmoittautumiset 15.9.2014 mennessä
Lahden Tilikeskus Oy,
puhelin (03) 871 8136 tai
sähköpostilla kotisivujen kautta
www.lahdentilikeskus.fi

Tilitoimisto ei varoittanut veroseuraamuksista
Korkein oikeus (KKO) tuomitsi auktorisoidun tilitoimiston maksamaan asiakasyhtiönsä toiselle omistajalle vahingonkorvauksena yli 41 000 euroa¹ viivästyskorkoineen. Tilitoimisto ei ollut toimeksiannon yhteydessä ottanut asiakkaansa
kanssa esille mahdollisia veroseuraamuksia, jotka liittyivät hänen yhtiöosuutensa luovutukseen kommandiittiyhtiössä.
A:n puoliksi puolisonsa kanssa omistama kommandiittiyhtiö toimi autojen piirimyyjänä. Pariskunta oli sopinut, että A
luovuttaa yhtiöosuutensa autoliikkeestä puolisolleen, ja antanut pitkäaikaiselle tilitoimistolleen erillisen toimeksiannon luovutukseen liittyvien asiakirjojen
laatimisesta.
A:n yllätykseksi verottaja katsoi myöhemmin A:n saaneen yhtiöosuuden luo-

vutuksesta luovutusvoittoa yli 141 000 euroa, josta se vahvisti hänelle veroksi yli
39 500 euroa. Verotuksessa puolet kommandiittiyhtiön negatiivisesta omasta pääomasta
oli otettu huomioon A:n luovutuksesta saamana voittona.
Tilitoimisto ei ollut missään vaiheessa toimeksiantoa ottanut esille sitä, oliko yhtiöosuuden luovuttaminen verotuksellisesti tarkoituksenmukaista, vaikka se kommandiittiyhtiön pitkäaikaisena kirjanpitäjänä tiesi,
että yhtiöstä oli tehty merkittävä määrä yksityisottoja.
Tilitoimiston olisi asiantuntemuksensa
perusteella pitänyt tietää, että luovutusvoittoa laskettaessa siihen lisätään määrä, jolla
yhtiömiehen yksityisotot ovat yhteensä ylittäneet hänen vuotuisen voitto-osuuksiensa
ja yhtiöön tekemisensä sijoitusten yhteismäärän.
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KKO:n mukaan tilitoimiston olisi pitänyt varoittaa A:ta veroseuraamuksista siitäkin huolimatta, ettei verokonsultointi kuulunut nimenomaisesti toimeksiantoon.
Perusteluissaan KKO totesi, että toimeksiantoon kuulumattomien neuvojen
antaminen ei lähtökohtaisesti kuulu tilitoimiston tiedonantovelvollisuuteen. Tiedonantovelvollisuus voi kuitenkin koskea
myös sellaisia toimeksiannon ulkopuolelle jääviä merkityksellisiä seikkoja, jotka
asiantuntija havaitsee ja jotka voivat vaikuttaa haitallisesti asiakkaan etuihin. Veroseuraamus on tyypillisesti tällainen haitallinen seikka.
¹KKO:n joulukuussa 2001 antamassa tuomiossa (KKO 2001:128) mainitut markat on muutettu tässä euroiksi.
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Näytetään tekemisen meininkiä

Uuden elämän alku herkistää katselemaan,
millaiseen maailmaan ensimmäinen tyttärenpoikani syntyi. Suomi on monella mittarilla maailman paras tai ainakin parhaita
maita asua ja kasvaa. Voimme hyvillä mielin olla ylpeitä suomalaisten työn tuloksista.
Suomi on pieni osa globaalia maailmaa
ja riippuvainen monella tavalla sen liikkeistä. Myös maailman rauhattomuus vaikuttaa lintukotoomme. Millainen vastuu meillä on tuleville sukupolville? Onko meidän oikeutemme erilaisia kuin vanhempiemme ja
isovanhempiemme, jotka uhrasivat omasta
elintasostaan säästämällä mahdollistaakseen
meille paremman elämän?
Olemmeko ensimmäinen sukupolvi, joka ei jätä lapsilleen vauraampaa maata kuin
millaisena olemme sen itse saaneet? Kansantaloutemme saavutti huippunsa 2007 ja sen
jälkeen on alkanut hiljainen alamäki. Hitaassa muutoksessa on helppo sulkea silmänsä
ja uskoa lupauksiin, että huomenna olisi paremmin tekemättä itse mitään. Esimerkiksi
EU-skeptikkojen viestinä on sitä, että EU on
vastuussa ongelmistamme ja vastustamalla
EU:ta ratkaisemme ongelmamme tekemättä itse mitään!
Vastuuntuntoni lastenlastani kohtaan on
herkistänyt minua kuitenkin pohtimaan, mitä pitää tehdä voidaksemme hyvällä omallatunnolla siirtää lapsillemme ainakin samantasoisen elintason kuin olemme itse saaneet.
Ensiksikin meidän on itse ruvettava tekemään asioita eikä tyydyttävä jatkuvaan valittamiseen ja selittämiseen. Elintasomme
on suoraan riippuvainen tekemämme työn
määrästä. Miksi meillä niin pieni joukko, alle
puolet kansalaisista, tekee koko joukon työt?

Joukko supistuu kokoajan eli elintasomme
uhkaa laskea samassa tahdissa kuin työntekomme vähenee. Miksi? Työmarkkinamme
ovat järjestöjen monopoli, jolle on annettu
instituution asema. Järjestöt kontrolloivat ja
suojelevat usein jäsentensä saavuttamia etuja
niin tehokkaasti, että monen toimialan työt
loppuvat kokonaan.
Työn teettämisestä on tehty niin kallista
ja vaikeasti hallittavaa, että voittajia ovat ne,
jotka pystyvät löytämään ratkaisuja palveluihin, tuotantoon ja kauppaan mahdollisimman vähäisellä työn määrällä. Työn määrää
lisätään vapauttamalla työmarkkinat, työnantajan riskiä pienentämällä.
Työehtosopimusten yleissitovuus ja irtisanomissuoja on arvioitava uudelleen. Selitämme mielellämme, miten useat työlainsäännökset perustuvat EU-direktiiveihin ja
sitovat meitä. Pääosa säännöistä on ihan meidän itse säätämiä ja voimme muuttaa niitä
omin voimin. Esimerkiksi erilaiset työajanlyhennysvapaat ovat ihan omaa keksintöämme. Pelkästään pekkaspäivistä luopumalla lisäisimme elinaikaista työmääräämme lähes
kahdella vuodella.
Useimmilla työpaikoilla toiminnan sujuvuutta, työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta
lisäisi olennaisesti matalampi irtisanomissuoja. Nyt työyhteisöä pitää johtaa hankalimman, usein heikoimman työmotivaation
omaavan ja sopeutumattomimman jäsenen
ehdoilla. Pahimmillaan koko työpaikka pitää lopettaa, jotta tilanne ratkeaa.
Eurooppa tulee kurjistumaan omien työmarkkinoidensa jäykkyyteen. Niillä on parhaat edellytykset selvitä, jotka uskaltavat
uudistaa työmarkkinoitaan kuten Saksa ja

Iso-Britannia. Tanskakin on siirtänyt työllistämisvastuun yrityksiltä kunnille luopumalla kohtuuttomasta irtisanomissuojasta.
Tanskassa kaikilla on VELVOLLISUUS olla
työmarkkinoiden käytössä. Heillä työmarkkinoilla on lähes 70 prosenttia kansalaisista
- meillä 50 prosenttia.
Siis parasta, mitä me voimme tehdä lastenlastemme puolesta, on tehdä työtä ja luoda
heillekin mahdollisuus työntekoon. Yrittäjyys on etuoikeus tai ainakin sen pitäisi olla. Ottamalla vastuun itsestämme ja henkilökunnastamme näytämme jälkikasvullemme esimerkkiä aidosta yhteiskuntavastuusta. Näytetään tekemisen meininkiä, tekijät
kyllä pärjäävät!
Antti ”Pappa” Rantalainen
Yrittäjä ja työmies

Ulkoista talousasiasi Visma Fivaldilla
tilitoimiston ammattilaiselle
Visma Fivaldia käyttävä tilitoimisto palvelee asiakkaitaan tehokkaasti. Sähköinen taloushallinto vähentää
virhemahdollisuuksia, nopeuttaa kirjanpidon raportointia ja parantaa liiketoimintasi seurantaa. Reaaliaikaisella
raportoinnilla saat ajantasaisen näkymän yrityksesi
talouteen.
Työnjako on joustavasti sovittavissa ja voit tehdä osan
työvaiheista itse. Pilvipalvelu on käytössäsi ajasta ja
paikasta riippumatta.

Lue lisää osoitteessa vismafivaldi.fi
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Työaika seurantaan
Työaikakirjanpidon laiminlyönti voi käydä kalliiksi yritykselle.
Monessa pienessä yrityksessä työntekijät
saattavat tehdä pitkää päivää yrittäjän rinnalla ilman minkäänlaista työajan seurantaa. Työntekijöiden vapaat ja muut poissaolot voidaan korkeintaan merkitä kahvihuoneen kalenteriin tai jättää niistä lappu jääkaapin oveen.
Kirjanpidon ja verotuksen johtava asiantuntija, KLT Leena Rekola-Nieminen Rantalaisen Järvenpään toimistosta sanoo, että seuraukset voivat olla rankat, jos yritykseen tehdään työsuojelutarkastus ja siinä todetaan, että missään ei ole ylhäällä, kuinka
monta tuntia työntekijät ovat milloinkin tehneet ja onko lain sallimat ylityörajat ylitetty.
Työaikalaissa on tiukasti määritelty, mikä on työaika ja kuinka paljon se saa joustaa.
Valvontavastuu toteutuneesta työajasta on
työnantajalla. Sen on valvottava vähintään
palkanmaksuväleittäin, että lakisääteisiä työaikarajoja ja sovittuja saldorajoja ei ylitetä.
- Ylityökorvauskiistassa työnantaja voi olla heikoilla, jos työpaikalla on puutteellinen
työajan seuranta ja työaikakirjanpito, Rekola-Nieminen sanoo.
Työnantajalle esitetyt ylityöt pitäisi kirjata kirjanpitoon, jossa ne näkyvät palkkavelkana.
Rekola-Nieminen varoittaa, että isojen ylityöpommien kerryttäminen ilman valvontaa voi jopa heittää pienen yrityksen tuloksen nurin, jos joku työntekijöistä jättää yllättäen paikkansa vähän toraisana.
Poikkeavat työaikamuodot, kuten hoito- ja
opintovapaat tai lyhennetty työaika, tuovat
vielä oman lisänsä työajan seurantaa. Osa-aikaisen työaika voi kiinnostaa myös palkkatai työmarkkinatuen maksajaa ja osa-aikaeläkeläisen työaika eläkeyhtiötä.
Pakko toteuttaa, muoto vapaa
Työaikalain edellyttämää työaikakirjanpitoa
sovelletaan kaikkiin työntekijöihin lukuun
ottamatta toimitusjohtajaa ja joitakin ylempiä toimihenkilöitä.
Työaikalain noudattamista valvoo aluehallintovirasto, jolle työaikakirjanpito on esitettävä työsuojelutarkastuksen yhteydessä tai
muuten pyydettäessä. Työaikakirjanpitoa on
säilytettävä kaksi vuotta sen kalenterivuoden
päättymisestä, jota kirjanpito koskee.
Palvelujohtaja Raija Luostarinen Rantalaisen palkkapalvelusta sanoo, että työnantaja voi vapaasti valita, miten se hoitaa työajan
kirjaamisvelvoitteen. Se voi olla sähköinen

työajanseurantajärjestelmä, excel-taulukko
tai paperilomake.
Yrityksille on tarjolla kymmeniä erilaisia,
pääsääntöisesti nettipohjaisia työajanseurantajärjestelmiä. Niistä voi tulostaa suoraan erilaisia työaikakirjanpidon raportteja
kuten ylityöraportin.
- Useimmiten ohjelmat on tarkoitettu työvuorosuunnitteluun etenkin aloilla, joissa
tehdään vuorotyötä, ja työajan seuranta tapahtuu niissä ikään kuin kylkiäisenä, Luostarinen sanoo.
Rantalaisen palkkapalvelu voi tarvittaessa suositella asiakkaille saman toimialan yritysten käytössä olevia työajanseurantajärjestelmiä.
- Meille sopii mikä tahansa asiakkaan järjestelmä, koska kaikkiin saadaan rakennettua
liittymärajapinnat palkanlaskentaan, Luostarinen vakuuttaa.
Työaikakirjanpitoa ei voi ulkoistaa
Raija Luostarinen korostaa, että työaikakirjanpitoa ei voi korvata palkkakirjanpidolla
eikä sitä voi ulkoistaa, vaan jokaisen työnantajan on järjestettävä työaikakirjanpito itse yrityksessään.
- Kuukausipalkkaisten työaikakirjanpidosta toimitetaan palkanlaskentaan vain ylitöiden laskentaa ja maksamista varten tarvittavat tiedot. Tuntipalkkaisista tarvitaan
lisäksi tieto siitä, minä päivinä he ovat olleet töissä.
Työaikalakiin liittyvät myös loma-aikojen

”Työaikakirjanpitoa
ei voi ulkoistaa tai korvata
palkkakirjanpidolla.”
seuranta ja kirjanpito.
- Siihen ei riitä, että lomarahat on maksettu, vaan työntekijöiden vuosilomista pitää
olla oma kirjanpitonsa, Luostarinen sanoo.
Työajan ja vuosilomien kirjaamisvelvoite
on osa työntekijän ja työnantajan oikeusturvaa. Järjestäytymättömän samoin kuin vuorotyötä teettävän työnantajan on erityisen
tärkeä sopia, mikä on työntekijän normaali
työaika ja miten se sijoittuu kalenteriin.
Työntekijöiden jatkuvien isojen saldo- ja
ylityökertymien on katsottu kertovan huonosta töiden suunnittelusta ja organisoinnista työpaikalla.
Rekola-Nieminen ja Luostarinen kuitenkin muistuttavat, että arvostelijat eivät ota
huomioon, millaisen työpaineen alla työntekijät ja etenkin monet keskijohtoon kuuluvat esimiehet elävät nykyään työpaikoilla, kun työt pyritään tekemään yhä pienemmällä porukalla.
Heidän mielestään työajan liukumat ja
työaikapankit ovat hyviä keinoja tasata ruuhkahuippuja ja toteuttaa työajan joustoja, kun
pelisäännöistä on sovittu selkeästi. Niihin
kuuluu myös työntekijän ja -antajan yhteinen näkemys siitä, milloin ja kenen luvalla
lisä- ja ylitöitä saa työpaikalla tehdä.
Lisätietoja: Pienyrityksen työympäristö
tuloksen tekijänä 2014. Työsuojeluhallinto,
Tampere 2014.
tyosuojelujulkaisut.wshop.fi
työympäristötalous

Huomioi ainakin nämä
• Työnantaja voi vapaasti valita työaikakirjanpidon muodon, kunhan
se on uskottava. Se voi olla sähköinen työajanseurantajärjestelmä,
excel-taulukko tai paperilomake.
• Työaikakirjanpidossa seurataan toteutunutta työaikaa työntekijöittäin.
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tehdyt säännöllisen työajan tunnit sekä
sunnuntai-, lisä-, hätä- ja ylityöt ja niistä maksettu korotettu palkka.
• Työaikalain tarkoittamat ylityötunnit pitää kyetä lukemaan työaikakirjanpidosta ilman erillisiä laskutoimituksia. Ylityötunnit kirjataan tehtyinä,
ei korotettuina tunteina.
• Vuorokautiset ja viikoittaiset ylityötunnit kirjataan erikseen ja eritellään
myös korvausprosenteittain (50 % ja 100%) .
• Työnantajan on hyväksyttävä työntekijän tekemä työaikakirjanpito
palkanmaksuväleittäin.
• Palkkakirjanpidolla ei voi korvata työaikakirjanpitoa.
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HYVINKÄÄ
Sahakuja 4, 05810 Hyvinkää
Puhelin 019-4601 200
kaija.ojalehto@rantalainen.fi
maija.turunen@rantalainen.fi
HÄMEENLINNA
Kaivokatu 16, 13100 Hämeenlinna
Puhelin 03-614 20
birgitta.himberg@rantalainen.fi
Kasarmikatu 11, 13100 Hämeenlinna
Puhelin 03-647 020
birgitta.himberg@rantalainen.fi
LAHTI
Lahden Tilikeskus Oy
HS-Yrityspalvelu
Askonkatu 9 B, 15100 Lahti
Puhelin 03-87 180
kimmo.martikainen@lahdentilikeskus.fi
Palkkapalvelu Rantalainen
Aleksanterinkatu 15, 15110 Lahti
Puhelin 03-87 180
raija.luostarinen@rantalainen.fi
ORIMATTILA
Orimattilan Tilikeskus Oy
Niementie 2, 16300 Orimattila
Puhelin 03-887 440
juha.lassila@orimattilantilikeskus.fi
HELSINKI, KAMPPI
Rantalainen Oy Helsinki
Salomonkatu 17 A, 8. krs,
00100 Helsinki
Puhelin		 010 321 6700
jussi.ala-risku@rantalainen.fi
risto.iivonen@rantalainen.fi

HELSINKI, PASILA
Rantalainen Oy Helsinki
Rantalainen Liikunta
Radiokatu 20, 6. krs,
00240 Helsinki
Puhelin 010 321 6700
anna.partala@rantalainen.fi
risto.iivonen@rantalainen.fi
FORSSA
Kutomonkuja 2 A 3, 30100 Forssa
Puhelin 03-4246 6600
sari.maatta@rantalainen.fi
URJALA
Kisatie 2, 31760 Urjala
Puhelin 03-4246 6600
sari.maatta@rantalainen.fi
NURMIJÄRVI
Keskustie 6, 01900 Nurmijärvi
Puhelin 09-8787 020
kaija.ojalehto@rantalainen.fi
VANTAA, TIKKURILA
Rantalainen Oy Helsinki
Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa
Puhelin 010 321 6700
jussi.ala-risku@rantalainen.fi
risto.iivonen@rantalainen.fi
VANTAA, MYYRMÄKI
Rantalainen Oy Helsinki
Myyrmäenraitti 2, 01600 Vantaa
Puhelin 010 321 6700
anna.partala@rantalainen.fi
risto.iivonen@rantalainen.fi

JÄRVENPÄÄ
Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy
Postikatu 10 A, 04400 Järvenpää
Puhelin 09-2790 730
tuula.jarvinen@rantalainen.fi
leena.rekola-nieminen@rantalainen.fi
KERAVA
Rantalainen & Vänttinen Oy
Paasikivenkatu 13,04200 Kerava
Puhelin		 09-274 6620
lasse.vanttinen@rantalainen.fi
TUUSULA
Rantalainen & Rosling Oy
Morokiventie 3, 04300 Tuusula
Puhelin 010 3202 550
harriet.rosling@rantalainen.fi
PORVOO
Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy
Mannerheiminkatu 20
06100 Porvoo
Puhelin 019-536 440
tuula.jarvinen@rantalainen.fi
nina.antell-kolehmainen@
rantalainen.fi
HAMINA
Rantalainen & Talsi Oy
Tili Talsi, Hamina
Isoympyräkatu 32, 49400 Hamina
Puhelin 05-340 880
sari.vuorela@tilitalsi.fi
timo-jussi.talsi@tilitalsi.fi

KOUVOLA
Rantalainen & Talsi Oy
Tili Talsi, Kouvola
Kauppalankatu 6
45100 Kouvola
Puhelin 05-3418 711
tuula.saarimaa@tilitalsi.fi
timo-jussi.talsi@tilitalsi.fi
KOTKA
Rantalainen & Talsi Oy
Tiliaktiiva, Kotka
Kirkkokatu 1, 48100 Kotka
Puhelin 05-2871 111
sari.vuorela@tilitalsi.fi
timo-jussi.talsi@tilitalsi.fi
VIROJOKI
Rantalainen & Talsi Oy
Tili Talsi, Virojoki
Kiputie 2, 49900 VirojokI
Puhelin 05-3571 005
sari.vuorela@tilitalsi.fi
timo-jussi.talsi@tilitalsi.fi
KHT-YHTEISÖ
Tilintarkastus Rantalainen Oy
Sahakuja 4, 05810 Hyvinkää
Puhelin 019-4601 200
antti@rantalainen.fi
eelis.salo@rantalainen.fi

