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J os hyväksi koetut vanhat systeemit vielä toimivat, miksi 
nähdä muutoksen mukana tuoma vaiva? Muutos tuntuu 
aina hankalalta, vaikka se veisikin oikeaan suuntaan.

Vuoden alussa voimaan tullut tulorekisteri on ollut urani 
suurin muutos taloushallintoalalla, joka on vaatinut meiltä tili-
toimiston asiantuntijoiltakin paljon työtunteja. Toivotaan, että 
tulorekisteri tuo mukanaan muutoksen parempaan suuntaan. 
Ainakin se tulee vauhdittamaan suomalaisten yritysten siir-
tymistä sähköiseen taloushallintoon. Voit lukea aiheesta lisää 
tämän lehden jutusta Älä säästä ja tee itse. 

Tässä ensimmäisessä Tilitoimisto Pulkkisen omassa lehdessä 
on reilusti asiakastarinoita ja asiaa sähköisen taloushallinnon 
hyödyistä. Monelle yritykselle suurin kynnys sähköiseen talous-
hallintoon siirtymisessä on ollut päätöksen tekeminen, koska 
muutos pelottaa. Yrittäjät ajattelevat usein vähän huolissaankin, 
että osaanko minä tai onko tämä liian vaikeaa minulle. Olen 
sanonut monelle, että jos osaat käyttää yrityksen verkkopank-
kia, osaat käyttää myös sähköisen taloushallinnon ohjelmistoa. 
Asiakkaan rooli sähköisen taloushallinnon prosessissa voi olla 
hyvinkin yksinkertainen, eikä se ole ollenkaan hankalaa.

Yrityksen koosta riippuen sähköiseen taloushallintoon siir-
tyminen onnistuu nopeimmillaan 2-3 viikossa. Alussa voi olla 
pientä päällekkäisyyttä, mutta siitä päästään nopeasti eroon. 
Jälkikäteen suurin osa yrittäjistä onkin ihmetellyt, että miksi 
he eivät tehneet muutosta jo aikaisemmin. 

Kun siirto sähköiseen toimintaan on kerran tehty, yrityksen 
taloushallintoa pääsee seuraamaan reaaliaikaisesti. Silloin yritys 
pystyy reagoimaan liiketoiminnan muutoksiin nopeasti, jolloin 
yritys toimii ketterästi ja menestyy. Tilitoimisto kulkee mukana 
ja auttaa ymmärtämään lukujen takaa löytyvää arvokasta tietoa.

Sähköinen taloushallinto on vain yksi meidän palveluistamme. 
Kerromme näillä sivuilla lisää Tilitoimisto Pulkkisen toiminnasta, 
asiakkaistamme ja meidän konttorin väestä. Mukavia lukuhetkiä!

Mika Pulkkinen
toimitusjohtaja

Tilitoimisto Pulkkinen

me autamme 
muutoksessa

Ei mitään hätää,

”Tilitoimisto kulkee mukana
ja auttaa ymmärtämään
lukujen takaa löytyvää
arvokasta tietoa.”
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T ähän alaan ei ole koulua olemas- 
sakaan ja muutoksia tulee nope- 
asti. Työntekijällä pitää olla älliä 

päässä, ettei tule virheitä, sillä huolimat-
tomuus maksaa paljon, Pohjanmaan Eri-
koislattioiden yrittäjä ja toimitusjohtaja 
Jesse Rannankari kertoo alastaan.

Pohjanmaan Erikoislattiat on pinnoit-
tanut Suomessa ja Pohjoismaissa jo yli 
miljoona neliötä. Yritys urakoi lattiapin-
noituksia pääsääntöisesti teollisuuteen 
ja pienissä määrin myös yksityisille. Tu- 
tuksi ovat tulleet mm. elintarvike- ja ke-
mianteollisuuden lattiat sekä ravintoloi-
den keittiöt ja lääketehtaat, jotka kaikki 
tarvitsevat kestävää lattiapintaa – eikä 
tyylikkyydestäkään haittaa ole.

Kilpailu alalla on kovaa ja kiristyy koko 
ajan, vaikka työ vaatii vahvaa erikoisosaa-
mista. Työtä tehdään urakka kerrallaan 

ja urakka voitetaan hyvällä maineella, 
huippuosaamisella sekä vakuuttavilla 
referensseillä. 

- Nykyään suurin osa urakoista on lä-
hellä, noin 200 kilometrin säteellä Kok-
kolasta. Tuorein iso urakka on ollut suuri 
kalanjalostuslaitos Savonlinnassa, missä 
kolmen kuukauden aikana teimme lattiat 
kaadoista lähtien valmiiseen pintaan asti, 
Rannankari kertoo.

POHJANMAAN ERIKOISLATTIOIDEN 
YRITTÄJINÄ toimivat Jesse Rannanka-
ri ja työpäällikkö Juha Annala, lisäksi 
yrityksellä on neljä työntekijää. Tilitoi-
misto Pulkkinen on ollut yrityksen tili-
toimistokumppanina koko Rannankarin 
yrittäjäajan.

- Meillä ei ole ollut mitään ongelmia 
Pulkkisen kanssa. Jos tietoa tarvitaan, 

Yli miljoona neliötä 

PINNOITETTUA
LATTIAA
Homma hallussa! Pohjanmaan Erikoislattioilla 
reissutöitä riittää. Sähköinen taloushallinto 
helpottaa arkea, koska taloutta voi 
hoitaa yhtä hyvin etänäkin.

Pohjanmaan Erikoislattioiden 
toimitusjohtaja Jesse Rannankari kertoo 
sähköisen taloushallinnon olevan pirun 
hyvä ja helpottavan yrittäjän elämää.
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sitä saa aina ja hommat hoidetaan oikein, 
Rannankari summaa.

Reilu vuosi sitten Pohjanmaan Erikois-
lattiat otti käyttöön sähköisen taloushal-
linnon järjestelmän Procountorin, joka on 
käytettävissä pilvipalveluna kaikkialla. 
Reissutyöt ovat yrityksen arkea, joten säh-
köiset palvelut ovat helpottaneet yrityksen 
taloushallinnosta vastaavan Rannankarin 
elämää merkittävästi.

- Olen tykännyt älyttömästi sähköises-
tä taloushallinnosta, se on pirun hyvä. 
Aiemmin työmailla kulkiessa laskin tarjo-
uksia iltaisin hotellilla ja maksoin laskuja 
toimistolla viikonloppuna. Parin viikon 
reissulta laskuja saattoi kertyä paljonkin 
ja samoin omien laskujen kirjoittamista. 
Nyt käytössä on superhyvä sovellus, jolla 
voi hyväksyä laskut puhelimella.

Rannankari naurahtaa, että yrittäjä on 

töissä aina, vaikka lähtisi kuinka kauas 
konttorista tai työmaasta. Siksi hänelle on 
tärkeää, että lomareissullakin voi hoitaa 
taloushallinnon asioita.

- On paljon helpompaa olla, kun lomal-
ta palatessa ei ole paperivuorta pöydällä 
odottamassa.

Pohjanmaan Erikoislattioiden toimistolta 
on reilut 200 metriä matkaa Tilitoimisto Pulk-
kisen konttorille. Yrittäjät istahtavat neljästä 
kuuteen kertaan vuodessa Pulkkisen kanssa 
katsomaan talousasioita yhdessä läpi.

- Yrittäjä osaa kyllä oman työnsä ja 
juttunsa, mutta yrittäjänä pitäisi osata 
vähän kaikkea. Paperihommia on niin 
paljon Suomessa, että niihin tarvitaan 
tilitoimistolta neuvoa ja vinkkejä.

Tilitoimisto Pulkkiseen Rannankari on 
ollut tyytyväinen ja voi hyvillä mielin suo-
sitella Pulkkista myös muille yrityksille. <<

Pohjanmaan Erikoislattioiden tekemä lattia Kokkolan
Rolls Roycen tehtaalla. Kuva: Ville Hyytinen
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H eikki Kossin yritys H5 Film 
Sound tekee äänitehosteita 
elokuviin, dokumentteihin, 
tv-sarjoihin ja peleihin. Kat- 

sojat saattavat arvioida tv-sarjan näytte-
lijöiden työtä tai vaikka elokuvan leik-
kausta, mutta Kossin työtä ei usein edes 
ajatella.

- Meidän työ onnistunut, jos katsoja 
ei huomaa sitä. Varsinaisten kuvausten 
aikana nauhoitetuista äänistä käytetään 
oikeastaan vain dialogi. Askeleet, vaattei-
den kahina, oven ja lattian narahdukset 
– kaikki nämä tehdään jälkikäteen ääni-
tehosteina, Kossi avaa foley-artistin työtä.

Yritys erikoistunut käsityönä tehtäviin 
foley-äänitehosteisiin. Alan tekijöitä on 
koko maailmassa noin 400 ja Suomessa 
työtä tekee vain kaksi yritystä.

Tunnettuja Kossin toteuttamia projek-
teja ovat esimerkiksi elokuva A Cure for 
Wellness, animaatioelokuva Pikku Prinssi 
sekä Microsoft Studiosin julkaisema ja 
Remedy Entertainmentin tekemä videope- 
li Quantum Break. Kuuluisien projektien 
nimiä voisi tiputella pitkän listan, sillä 

Elokuvan äänimaailma

ALKAA ASKELISTA
Ei ääntä ilman merkitystä. Tähän ajatukseen kiteytyy foley-artisti 
Heikki Kossin työpäivä. Sähköinen laskutus ja taloushallinto 
antavat artistin keskittyä luovaan työhön.

yrityksen työpöydällä on parikymmentä 
elokuvaa vuodessa, 10-15 dokumenttielo-
kuvaa ja muutamia peliprojekteja. 

Projekteista 90 prosenttia tulee ulko- 
mailta. Elokuvantekijät turvautuvat mie-
lellään vuosia samoihin tekijöihin, kun yh- 
teistyö toimii. Suurin osa H5 Film Soundin 
projekteista tehdään noin viidelle eri ti-
laajalle, mutta näiden vakioasiakkaiden 
kanssa tehdään useita projekteja vuoden 
aikana.

- Mitä kokeneempia elokuvan- tai do-
kumentintekijät ovat, sitä jouhevampaa 
työskentely on. Kun tekijöillä on paljon 
kilometrejä takanaan, he tietävät mitä 
haluavat ja vaativat paljon, mutta myös 
arvostavat osaamista ja osaavat antaa tai- 
teellista vapautta, Kossi kertoo äänisuun-
nittelun maailmasta.

H5 FILM SOUNDISSA työskentelee Kossin 
lisäksi kaksi työntekijää, yksi Kokkolassa 
ja toinen Helsingissä. Yrityksen pääpaik-
ka on Kokkolan Suurteollisuusalueella 
Kemiran vanhassa puuverstaassa, jonka 
korkeissa huoneissa äänelle on tilaa.

Käsityönä tehtävät äänet syntyvät huo-
neessa, joka on täytetty lattiasta kattoon 
tuoleilla, kivillä, kengillä, pursuilevilla 
laatikoilla, teippirullilla ja kaikella mah-
dollisella materiaalilla. 

Kun oven sulkee, ei mikään ääni pääse 
huoneeseen häiritsemään. Iso ruutu sei-
nällä pyörittää videokuvaa, johon Kossi 
luo tarvittavat äänet.

- Äänen pitää olla elokuvassa tehokas. 
Esimerkiksi laastarin irrotusta vastaava 
ääni tehdään repäisemällä ilmastointiteip-
piä. Ensin äänen pitää soida päässä, sitten 
sitä lähdetään hakemaan testaamalla, 
Kossi kertoo.

Kangaspussiin sullotusta leikatusta 
filmistä syntyy nuotion rapina. Ehtool-
lispikareista syntyy komea kilahdus vii-
nilaseille. Korkokenkien ääntä ei kannata 
lähteä keksimään muista materiaaleista, 
joten Kossi vetää korkkarit jalkaan ja ko-
pistelee menemään.

Äänituotannon työ alkaa, kun eloku-
va tai muu videotuotanto on kuvattu ja 
leikattu.

- Ensin tehdään askeleet, johon aikaa 
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Täällä syntyy monien elokuvien kenkien kopina. Askelten
äänittäminen on foley-artisti Heikki Kossin mieluisinta työtä.

Näillä hanskoilla 
syntyy koiran
tassujen ääni.
Jos hanskat
napataan irti
käsistä ja niitä
ravistellaan
ilmassa, syntyy 
linnun siipien 
äänimaailma.

kuluu useimmiten noin 2,5 päivää. As-
kelien tekemisestä tykkään eniten. Seu-
raavaksi äänitetään vaatteiden kahina ja 
lopuksi muut äänet, kuten lasin rikkoutu-
minen tai kynän raapiva ääni paperilla, 
Kossi kertoo.

Äänituotanto on aikaa vievää työtä. 
Hollywood-elokuvan äänituotanto voi kes- 
tää jopa vuoden ja äänitiimissä on mu-
kana 20-40 ihmistä. Noin 90 minuuttia 
kestävän draamaelokuvan äänien teko 
kestää tavallisesti noin 2-3 kuukautta ja 
äänitiimissä on yhteensä noin 10 ihmistä.

ENSIN OLI MIES JA MIKKI. H5 Film Sound 
on ollut Tilitoimisto Pulkkisen asiakas 
vuodesta 2013 asti, jolloin aiemmin toi-
minimellä toiminut yritys muutettiin osa- 
keyhtiöksi.

- Aloitin yrityksen mies ja mikki -tyy-
lillä, mutta toiminnan kasvettua oli hyvä 
siirtyä osakeyhtiöön. Kansainvälisten asi-
akkaiden kanssa pitää miettiä tarkasti 
tietoturva- ja vastuukysymyksiä, joten on 
helpompaa, että osakeyhtiö kantaa vas- 
tuun, Kossi toteaa.

Tilitoimisto Pulkkisen toimitusjohtaja 
Mika Pulkkinen oli apuna osakeyhtiöön 
siirtymisessä. Yrityksen taloushallinnon 
parissa työskentelee nykyään myös Pulk-
kisen kirjanpitäjä Riitta Huusko. 

Tänä syksynä H5 Film Soundille tuli 
käyttöön sähköinen taloushallinto ja sii-
hen luotu järjestelmä Procountor, joka 
toi nopeasti helpotusta moneen asiaan.

- Palkanmaksu 
oli ennen käsityö- 
tä, mutta nyt mak- 
sut sujuvat jouhe-
vammin. Kuitti-
hässäkkä on hel-
pottunut, kun voi 
siirtää kuitit tal-
teen kännykällä. 
Voin lisäksi koska tahansa tarkistaa, mitä 
yrityksen tilillä tapahtuu, Kossi listaa.

Myös yrityksen sähköinen laskutus hel- 
pottui.

- Kansainvälisten asiakkaiden kanssa 
olen päässyt aiheuttamaan positiivisia 
yllätyksiä, kun tanskalainen asiakas saa 
tanskaksi kirjoitetun laskun. Aiemminkin 

meidän laskut lähetettiin asiakkaille säh-
köpostilla, mutta nyt laskutus on varmem-
paa. Ei tarvitse ihmetellä ja huolehtia, on- 
ko sähköposti mennyt varmasti perille.

Kaiken kaikkiaan tärkeintä Kossille 
on ollut se, että hän voi keskittyä omaan 
ydinosaamiseensa foley-artistina ja ta-
loushallinto hoituu mahdollisimman mut- 
kattomasti.

- Olen luovalla 
alalla ja taiteilija- 
luonne, joten olen 
hyvin tyytyväinen  
siihen, että kirjan- 
pito on muuttunut 
helpommaksi. Sa-
nonta ”hyvä kirjan- 
pitäjä on kultaa-

kin arvokkaampi” on Pulkkisen kanssa 
toteutunut. Yrittäjänä on tietenkin hyvä 
olla kartalla yrityksen taloudesta, mutta 
on monta sellaista asiaa, joista ei tarvitse 
enää huolehtia. Yhteistyö on sujunut hy-
vin, palvelu on asiantuntevaa ja ihmiset 
mukavia, Kossi summaa kokemuksensa 
Tilitoimisto Pulkkisesta. <<

“Palkanmaksu oli ennen käsityötä, 
mutta nyt maksut sujuvat 

jouhevammin. Kuittihässäkkä on 
helpottunut, kun voi siirtää kuitit 

talteen kännykällä.”
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Pienyrittäjä, tarvitsetko

LISÄÄ TUNTEJA PÄIVÄÄN?
Minimanin palvelutiskiyrittäjä Marc Svahn otti Pulkkisen avuksi, 
kun tunnit päivässä eivät enää meinanneet riittää kaikkeen.

L askujen käsin naputtelu ei ole enää tätä päivää. Jos mi-
nunlainen pienyrittäjä ei ole vielä ottanut Procountoria 
tai muuta samanlaista järjestelmää käyttöön, niin ota nyt 

äkkiä! Sähköinen taloushallinto helpottaa elämää tosi paljon, 
Minimanin palvelutiskiyrittäjä Marc Svahn sanoo.

Svahn muistaa vielä hyvin, millaista elämä palvelutiskiyrit-
täjänä oli ennen sähköistä taloushallintoa.

- Aluksi mekin näppäilimme kaikki laskut käsin. Nyt on 
naurettu, että olipa se tyhmää. Meille tuli noin 50 laskua joka 
viikko, joten siinä meni naputteluun yksi ilta viikossa. Sähköi-
nen taloushallinta on ollut tähän todella iso apu.

Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto Procountor tuli Mi-
nimanin palvelutiskin käyttöön vuodenvaihteessa. Sitä ennen 
Svahnilla oli pari vuotta käytössä hieman vastaava Lemonsoftin 
järjestelmä. 

Uuden järjestelmän käyttäminen on ollut Svahnin mielestä 
helppoa ja se on tuonut mukanaan paremman tuntuman yri-
tyksen taloudelliseen tilanteeseen.

- Tulosta voi seurata Procountorissa paljon entistä tarkem- 

min. Järjestelmästä näkyy jatkuvasti ostojen ja tilin tilanne tässä 
hetkessä. Näin tietää aina, paljonko on rahaa käytettävissä ja 
sehän on jokaiselle yrittäjälle tärkeää, Svahn summaa.

PALVELUTISKILLÄ ON TÖISSÄ Svahnin ja hänen vaimonsa 
lisäksi kuusi työntekijää. Joka työvuorossa on oltava vähintään 
kaksi ihmistä töissä. Kovimmin töitä paiskitaan perjantaisin ja 
lauantaisin, jolloin tulee puolet koko viikon myynnistä.

Svahn on ollut Tilitoimisto Pulkkisen asiakkaana koko sen 
ajan, mitä hän on toiminut yrittäjänä Kokkolan palvelutiskillä 
– eli yhteensä kuusi vuotta tänä keväänä. Yhteistyö Tilitoimisto 
Pulkkisen, tarkemmin sanottuna Mika Pulkkisen ja Annika 
Sjöbergin kanssa, on sujunut hienosti.

- Pidän meidän yhteistyötä loistavana. Palvelu on ollut aina 
hyvää - ja minä kuulun niihin ihmisiin, jotka sanovat asiat 
suoraan.

Mitä hyvä tilitoimisto antaa yrittäjälle?
- Mielenrauhaa ainakin. Saa keskittyä omaan työhön ja sii- 

hen, mikä työssä on tärkeää. Eikä tarvitse yksin miettiä kaikkea, 

“Uuden järjestelmän
käyttäminen on ollut

Svahnin mielestä helppoa
ja se on tuonut mukanaan

paremman tuntuman yrityksen
taloudelliseen tilanteeseen.”
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Marc Svahnin vetämä 
Minimanin palvelutiski 
on tunnettu rennosta ja 
asiantuntevasta palvelusta 
sekä tietenkin myös tiskin 
herkullisesta sisällöstä.

kun joku miettii minunkin puolesta, Svahn toteaa.
Vahva luottamus on Svahnille tärkeää tilitoimistoyhteis-

työssä. 
- Olen tyypillinen yrittäjä. Teen kädet kainaloita myöten savessa 

töitä, joten ympärillä on hyvä olla ihmisiä, jotka katsovat vähän 
perään. Suunnittelu tahtoo muuten yksin jäädä tekemättä.

TYÖSSÄ PITÄÄ OLLA HYVÄ. Svahn suhtautuu omaan työhön-
sä intohimoisesti, niin kuin pitääkin. Samaa sitoutumista ja 
osaamista hän odottaa tilitoimistoltaan ja muiltakin ihmisiltä 
työelämässä.

- Rautakaupassa odotan, että myyjä osaa neuvoa ja auttaa va-
litsemaan varmasti oikean ruuvimeisselin. Samoin meidän tiskillä 
lupaan kaikille, että meiltä saa sellaiset reseptit, joilla jokainen 
onnistuu. Mitä tahansa työtä tekeekin, siinä pitää olla hyvä!

Näillä periaatteilla Svahn valitsi Minimanin palvelutiskin 
tilitoimistoksi Pulkkisen.

- Onneksi Mikaa suositeltiin minulle. Saatiin kerralla tili-
toimisto, joka hoitaa asiat niin kuin pitää ja vielä vähän yli! <<
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Rakennusliike Siirilä
KASVUNOSTEESSA

R akennusliike Siirilän toimitusjoh-
taja Masa Siirilä istahtaa sohval-
le hörppäämään kahvikupin kii-

reisen viikon pätteeksi. Yritys on hyvässä 
kasvunosteessa ja liikevaihto on noussut 
miljoonaan euroon. Rakennusalalla työtä 
ja tarjouksia tehdään sykleissä, joten tu-
levaisuuteen varautuminen on kuitenkin 
haastavaa.

- Viime vuonna joululomilla tilauskan- 
ta oli aivan tyhjä, mutta tammikuun puo- 
lessa välissä oli jo kalenteri täynnä seuraa-
vaan jouluun asti. Myin itsenikin työmaal-
le, että saimme kaikki projektit hoidettua, 
Siirilä naurahtaa.

Yrityksen hyvä maine juontaa vuosi-
kymmenien taakse. Rakennusliike Siirilä 

Oy perustettiin jatka-
maan Rakennus Sii-
rilä Ay:n toimintaa, 
jota Masan isä Paavo 
Siirilä ja setä Erkki 
Siirilä vetivät yli 25 
vuotta. Masa Siirilä 
työskenteli perheyri-
tyksessä jo nuorena 
miehenä ja toimi vii- 
meiset vuodet työ-

päällikkönä. Konkareiden jäätyä eläkkeel- 
le Masa jatkoi yritystoimintaa uudella ni-
mellä, mutta tutulla työporukalla.

- Sain jatkaa hyvältä pohjalta, sillä isä 
ja setä tekivät ihan sairaan hyvää työtä.

Perheyrityksen perintönä Masa Siiriläl-
le jäi työnjälkeen korkea laatuvaatimus. 
Siitä pitävät kiinni myös hänen työnteki-
jänsä, joita yrityksessä on muutama kou- 
rallinen.

- Ei tätä työtä voisi tehdä, ellei meillä 
olisi Kokkolan, Suomen tai jopa maailman 
parhaat työntekijät!

Parhaat työntekijät ja hyvä kirjanpitäjä ovat kasvavalle yritykselle 
arvossa arvaamattomassa. 

Työntekijöitä kiireisinä pitäviä raken-
nusliikkeen asiakkaita ovat isot ruokakau-
pat, teollisuus, yhteisöt ja yksityishenkilöt. 
Tilauskannasta noin 20 prosenttia on yksi-
tyishenkilöiden projekteja ja 80 prosenttia 
projekteista on yritysasiakkaiden tilauksia.

TILITOIMISTO PULKKINEN on toiminut 
Rakennusliike Siirilän tilitoimistona uu-
den yrityksen perustamisesta lähtien. Toi-
mitusjohtaja Mika Pulkkinen suositteli 
Siirilälle sähköistä taloushallintoa, joka 
otettiin käyttöön viime vuonna.

- Pitkään sitä tuli harkittua, mutta nyt 
voin sanoa, että Procountor toimii hie-
nosti. Etenkin projektiseurantaan siitä 
on ollut loistava apu. Nyt voidaan seurata 
työmaita reaaliaikaisesti ihan ruuvitasolle 
asti, Siirilä kertoo.

Rakennusliikkeessä hallinnoidaan yh- 
tä aikaa lukuisia erilaisia projekteja, joi-
den ostot, alihankintatyöt ja omat työt 
pitää kirjata tarkkaan. Projektinhallinta 
ei ole aina yksinkertaista, joten kirjanpi-
täjän on oltava hyvin perillä yrityksen toi-
minnasta. Tästä Siirilä kiittää Tilitoimisto 
Pulkkisen kirjanpitäjää Heidi Luokkalaa, 
joka on perehtynyt huolella rakennusliik-
keen arkeen ja löytää ratkaisut ongelmiin.

- Heidi on kuin yksi meidän omista työn- 
tekijöistä ja meille arvossa arvaamattomas- 
sa. Näin suhdanneherkällä alalla pitää olla 
osaava kirjanpitäjä käytettävänä ja yrityksen 
talous kunnossa, jos meinaa pärjätä.

Tilitoimisto Pulkkisen toiminnassa Sii-
rilä arvostaa asioihin tarttumista nopeasti 
ja samaa vahvaa ammattitaitoa, mitä hän 
tarjoaa omille asiakkaillekin.

- Pulkkiselta saa palvelua ja neuvoa 
heti, kun apua tarvitsee, eikä joka puhe-
lusta lähde eurot pyörimään. <<

”Tilitoimisto Pulkkisen 
toiminnassa Siirilä

arvostaa asioihin
tarttumista nopeasti 

ja samaa vahvaa
ammattitaitoa, mitä hän

tarjoaa omille asiakkaillekin.”
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Masa Siirilä aloitti
rakennusalalla 
nuorena poikana 
piikkarina
ja on siitä
kasvanut sekä
kouluttautunut 
menestyvän
rakennusliikkeen 
toimitusjohtajaksi.
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S ähköisen taloushallinnon ansiosta henkilökohtai- 
sta ja asiantuntevaa tilitoimistopalvelua voi saada 
jopa satojen kilometrien päässä olevalta tilitoimistolta.

Tällä ajatuksella toimii Tilitoimisto Pulkkinen, jonka yksi 
omista työntekijöistäkin tekee kaiken työnsä etänä ja vapaasti 
liukuvalla työajalla.

- Minulla ei ole työaikaa, joten voin suunnitella työpäivät 
asiakkaiden tarpeiden ja omien toiveiden mukaan. Talvella 
saatan käydä keskellä päivää valoisaan aikaan retkiluistelulla 
ja jatkaa töitä vaikka kymmeneltä illalla. Työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittaminen on helpottunut tosi paljon, koska voin tehdä 
töitä silloin kun olen tehokkaimmillani, Tilitoimisto Pulkkisen 
kirjanpitäjä Heidi Luokkala kertoo.

Luokkala tekee kaiken työnsä etätyönä kotoa käsin. Hän 
aloitti Pulkkisella työt kirjanpitäjänä noin vuosi sitten ja vaikka 
hänellä on välillä ikävä toimiston rentoa työporukkaa, ei töiden 
tekeminen vaadi samalla paikkakunnalla tai aina edes samassa 
maassa olemista. 

Eikä säännöllisellä työajallakaan ole niin suurta merkitystä, 
kun sovitut työt hoidetaan ajallaan ja asiakkaat ovat palveluun 
tyytyväisiä. Luokkalan työviikko perustuu tuntikirjanpitoon ja 

työviikon tuntimäärät voivat vaihdella. Usein työpäivä syntyy 
lyhemmistä pätkistä päivän mittaan. 

Tunnollisena luonteena itsenäinen etätyöskentely on Luok-
kalalle luontevaa, mutta vaatii kykyä johtaa itseään.

- Etätyöskentelyssä luottamus työntekijän, työnantajan ja 
asiakkaiden välillä on erittäin tärkeää. Kirjaan aina tarkasti, 
mille yritykselle teen päivän aikana töitä. Kunhan on vain toi-
miva netti käytössä, niin ei ole mitään ongelmia ja voin tehdä 
tehokkaasti töitä itselle sopivaan rytmiin. 

Tilitoimisto Pulkkista Luokkala pitää erinomaisena työpaik-
kana, koska jokainen työntekijä on oman alansa huippuasian-
tuntija ja työyhteisössä on hyvä rento ilmapiiri.

- Meillä on erittäin asiantuntevat työntekijät. Meidän toi-
mistolle voi myös koska tahansa kävellä sisään tai voi soittaa 
ja kysyä neuvoa.

PARAS TUNNE TULEE hyvin hoidetusta työstä. Taloushallin-
non tradenomiksi opiskellut Luokkala on toiminut aiemmin 
pankkialalla, viennissä, ostajana ja ostoreskontran hoitajana 
sekä yrityksen sisäisenä taloushallinnon asiantuntijana. 

Aiemmat työkokemukset auttavat ymmärtämään asiak- 

Kirjanpitäjä joka päivä

Hyvän tilitoimiston ei tarvitse olla yrityksen 
kotinurkilla tai edes samassa kaupungissa. 

ETÄTÖISSÄ
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kaiden taloutta syvällisesti.
- Pääsääntöisesti hoidan noin kymmenen asiakkaan kir-

janpitoa, mutta toisissa on enemmän työtä kuin toisissa. Tätä 
työtä tehdään asiakkaiden takia ja paras tunne tulee siitä, kun 
asiakas on tyytyväinen, Luokkala kertoo.

Tilitoimisto Pulkkisen työntekijäksi Luokkala tuli toimitus-
johtaja Mika Pulkkisen pyynnöstä. Sähköinen taloushallinnon 
järjestelmä Procountor oli Luokkalalle tuttu jo aiemmasta työstä, 
joten se oli helppo ottaa käyttöön Pulkkisellakin.

- Olimme tuttuja Mikan kanssa edellisen työpaikan kautta. 
Mietin puhelun jälkeen, että jos kotiin soitetaan ja pyydetään 
töihin, niin silloin pitää tarttua tilaisuuteen!

Nyt Luokkalan työarkeen kuuluu jatkuva puhelinyhteys 
Tilitoimisto Pulkkisen konttorille. Arjen työasioita sovitaan 
puheluissa, sähköposteissa ja WhatsApp-viesteillä. Säännöllisin 
väliajoin Luokkala vierailee Kokkolan toimistolla, että pääsee 
näkemään työkavereitaan.

- Täällä on niin loistava työporukka, että välillä sitä kaipaa. 
Minusta meillä on tosi hyvä asenne töissä, tärkeintä on hoitaa 
työt hyvin ja pitää huolta siitä, että omat ihmiset viihtyvät 
töissä ja että asiakkaat ovat tyytyväisiä. <<

Tilitoimisto Pulkkisen kirjanpitäjä Heidi 
Luokkala tekee kaike työnsä etänä ja
sähköisesti. Taukojen pitäminen saattaa 
etätyössä joskus unohtua ja siksi on
tärkeää  välillä pysähtyä, juoda kuppi
kahvia ja palata sen jälkeen työn pariin.

”Tärkeintä on hoitaa
työt hyvin ja pitää huolta siitä,

että omat ihmiset viihtyvät
töissä ja että asiakkaat

ovat tyytyväisä.”
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Meillä töissä
Tilitoimisto Pulkkisen tiimi esittäytyy! Halusimme henkilöstökuvissa näyttää, että tilitoimiston väkikin voi olla luovaa,
eikä meidän tarvitse ottaa itseämme niin vakavasti – vaikka työt hoidetaankin aina viimeisen päälle jämäkästi.

Mika Pulkkinen
toimitusjohtaja
010 666 2701
mika.pulkkinen@tilitoimistopulkkinen.fi

Työ vie ison osan Mikan ajasta, mutta homma on niin mielekästä, että välillä se 
tuntuu harrastukselta. Vapaa-ajalla Mika seuraa aktiivisesti paikallista jalkapalloa 
sekä Englannin valioliigaa ja Mestareiden liigaa. Kotona on kaksivuotias poika, 
joka pitää huolen, ettei vapaa-ajanongelmia tule. Pari kertaa vuodessa yrittäjä
pyrkii matkustamaan ulkomaille saadakseen kunnon irtioton työarjesta.

Annika Sjöberg
010 666 2705
annika.sjoberg@tilitoimistopulkkinen.fi

Annikan rakkain harrastus on rento mökkeily, joten lempipaikkakin on mökki 
Öjassa. Viime kuukausina kirjanpitäjän työlle vastapainona on toiminut myös
ahkera remontointi.

Riitta Huusko
010 666 2706
riitta.huusko@tilitoimistopulkkinen.fi

Riitta on harrastanut hitaita ja vauhdikkaita tansseja jo noin 15 vuotta. 
Häneltä sujuu niin humpan, tangon, cha chaan, rumban kuin baletinkin askeleet. 
Tanssi onkin yksi Riitan lempiasioista. Kesällä paras paikka rentoon oleiluun 
löytyy mökiltä Öjassa. 

Tanja Björndahl
044 355 2892
tanja.bjorndahl@tilitoimistopulkkinen.fi

Tanja omistaa hevosen, jonka kanssa hän käy säännöllisesti ratsastamassa. 
Harrastuksiin kuuluvat myös koiran kanssa lenkkeily ja valokuvaus. Tanja pitää 
eniten siitä, kun saa asiat toimimaan, vaikka onnistuminen vaatisikin töitä ja 
vaivannäköä. Lempipaikka maailmassa on mökki Morsiussaarella.
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Saara Niemi
010 666 2702
saara.niemi@tilitoimistopulkkinen.fi

Saara omistaa kaksi kultaistanoutajaa, joiden kanssa hän harrastaa tottelevaisuutta, 
koiratanssia ja lenkkeilyä. Saara pitää hyvästä porukasta, jossa voi höpötellä rennosti 
niitä näitä, sekä luonnosta ja merenrannasta. Etenkin Vattaja on hänen sielunmaisemansa, 
vaikka Saara tykkää myös matkustaa etelään historiallisiin kohteisiin.

Paula Thoden
046 921 1525
paula.thoden@tilitoimistopulkkinen.fi

Paula pitää arkisista kivoista asioista. Hän harrastaa lasten hovikuskina toimimista 
ja maantiepyöräilyä. Maantiepyörällä ajaminen vaatii tosin aikaa muutaman tunnin, 
jota on neljän lapsen perheessä haastavaa löytää. Lempipaikka on oma koti kullan kallis.

Felicia Blomqvist
010 666 2703
felicia.blomqvist@tilitoimistopulkkinen.fi

Felicia harrastaa kuntosaliharjoittelua ja käykin lähes joka aamu ennen töitä salilla 
harjoittelemassa. Tärkeitä asioita ovat perhe ja urheilu. Lempipaikka löytyy myös Öjan 
mökiltä, samoilta seuduilta, missä myös moni muu Tilitoimisto Pulkkisen kirjanpitäjä
käy viettämässä aikaa.

Heidi Luokkala
040 556 4096
heidi.luokkala@tilitoimistopulkkinen.fi

Heidi harrastaa kuntonyrkkeilyä sekä ulkoilua, kuten lenkkeilyä, patikointia, pyöräilyä, 
melontaa, retkeilyä ja vielä hiihtoakin. Harrastukset vievät hänet usein luontoon, jossa
voi seurata vuodenaikojen vaihtelua. Mieluisin paikka Heidille on kuitenkin kotona,
jossa hän nauttii aamuista ilman herätyskelloa.

Laura Teir
010 666 2704
laura.humina@tilitoimistopulkkinen.fi
äitiyslomalla

Lauran harrastuksiin kuuluvat taiji sekä geokätköily, jossa piilotetaan ja etsitään
geokätköiksi kutsuttuja rasioita, useimmiten GPS-satelliittipaikannuksen avulla.
Laura pitää myös lukemisesta ja matkustelusta. Lempipaikka löytyy silti kotisohvalta,
jossa on mukava lukea kirjaa tai katsoa elokuvaa.
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Y rittäjän palkanmaksun suunnittelu lähtee siitä, paljon-
ko yrittäjä tarvitsee kuukaudessa nettotuloja. Tulojen 
tarve voi vaihdella elämäntilanteen mukaan, mutta 

lähtökohtaisesti yrittäjän kannattaa aina nostaa palkkaa.
- Jotkut ajattelevat, että on parempi nostaa omasta yhti- 

östä vain osinkoja, mutta se ei ole pelkästään verotuksellises- 
ti kannattavaa. Palkka on yhtiön verotuksessa vähennyskel- 
poinen kulu, toisin kuin osinko. Palkkaa kannattaa aina nos-
taa, mikäli se on vain yhtiön maksukyvyn ja tuloksenteon 
puolesta mahdollista. Paras kombinaatio syntyy useimmiten 
kohtuullisesta palkasta ja maltillisesta osingonjaosta, Tilitoi-
misto Pulkkisen toimitusjohtaja Mika Pulkkinen muistuttaa. 

Osinkojen nostaminen tehdään 
yrityksen nettovaroista tuloksen jäl-
keen, eikä sekään ole verovapaata

- Yhtiö on maksanut ensin tulo-
veroa 20 prosenttia, ennen kuin se 
on osingonjakokelpoista. Senkin 
jälkeen osingoista menee vähintään 
7,5 prosenttia veroa, ennen kuin eu-
rot ovat omistajan taskussa, Pulk-
kinen muistuttaa.

Pääsääntöisesti Tilitoimisto Pulk- 
kisen yrittäjäasiakkaat nostavat kiin- 
teää kuukausipalkkaa. On myös yrit- 
täjiä, joiden tilinauhan summa riip-
puu kuukaudesta – hyvänä kuukau-
tena palkkaa maksetaan enemmän 
ja huonona vähemmän.

MONI TOIMINIMELLÄ TOIMIVA 
yrittäjä haaveilee osakeyhtiöstä ja pohtii, milloin osakeyhtiön 
perustaminen on kannattavaa. Tässä pohdinnassa on myös tär-
keää tietää, paljonko yrittäjä tarvitsee itselleen rahaa elämiseen 
kuukausittain ja jääkö sen jälkeen ylimääräistä rahaa yritykselle.

Kun yritysmuotona on toiminimi, yritvtäjän palkka ei ole 
perinteistä rahapalkkaa, eikä ole näin myöskään vähennyskel-
poista toiminimiyrittäjän verotuksessa. Sen sijaan toiminimiyrit-
täjä nostaa yrityksen tililtä rahaa, joka merkitään kirjanpidossa 
yksityistilille. Nostoista ei makseta veroa, vaan yrittäjä maksaa 
ennakkoveroa kuukausittain verovuoden arvioidun verotettavan 
tulon perusteella. 

Kun verovuoden lopullinen verotettava tulo on tiedossa, 
yrittäjälle muodostuu joko jäännösveroa tai veronpalautusta. 
Pääsääntöisesti verotettava tulo on suurimmaksi osaksi pro-
gressiivisesti verotettavaa ansiotuloa.

- Olennaista yrittäjän kannalta on pohtia, maksaako hän 
turhaan liikaa veroja suhteessa sii-
hen, jos yritys toimisi osakeyhtiö-
muotoisena. Esimerkkinä voidaan 
ajatella tilannetta, jossa toimini-
miyrittäjän verotettava tulo on 80 
000 euroa vuodessa, vaikka hän 
on nostanut yksityisnostoja vain 
sen verran vuoden aikana, että 40 
000 euron verotettava tulo riittäisi. 
Verot maksetaan kuitenkin 80 000 
eurosta, halusi yrittäjä sitä tai ei. Jos 
hänelle riittäisi osakeyhtiöstä sel-
västi pienempi palkka kuin 80 000 
euroa vuodessa, niin yhtiömuodon 
muutos verotuksellisista syistä olisi 
ehdottoman järkevää. Tok jos yrittä-
jä tarvitsee osakeyhtiöstä palkkana 
80 000 euroa, niin muutos on aivan 
turha, Pulkkinen kertoo.

Pitää kuitenkin muistaa, että verotukselliset syyt eivät ole 
ainoita syitä, joita täytyy miettiä osakeyhtiömuotoa pohdittaessa. 
Liiketoiminnan kasvaessa myös riskit kasvavat ja toiminimiyrit-
täjä on vastuussa kaikesta henkilökohtaisesti. <<

Nosta yrityksestäsi

PALKKAA
ILMAN HUOLTA
Kannattaako yrittäjän maksaa itselleen palkkaa 
vai nostaa rahaa yrityksestä osinkoina?

”Olennaista yrittäjän
kannalta on pohtia, 

maksaako hän turhaan
liikaa veroja suhteessa
siihen, jos yritys toimisi
osakeyhtiömuotoisena.”
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Enemmän aikaa yrityksen ydinliiketoimintaan, ehkä jopa lisää  
vapaa-aikaa ja taatusti vähemmän paperitöitä – siinä kolme painavaa  

syytä ottaa sähköinen taloushallinto käyttöön yrityksessäsi.

TÄSSÄ HETKESSÄ
VAI PAHASTI JÄLJESSÄ?

ONKO TALOUSHALLINTOSI
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S ähköisestä taloushallinnosta on 
puhuttu paljon jo vuosia, mutta 
iso osa yrityksistä kantaa edel-

leen kerran kuussa kuittimappeja tilitoi-
mistoon. Sähköiseen taloushallintoon siir- 
tyminen saattaa tuntua työläältä, mutta 
vaiva on paljon pienempi kuin mitä yri-
tyksissä pelätään.

Tilitoimisto Pulkkinen suosittelee yri-
tyksen sähköiseen taloushallintoon Fina-
gon tarjoamaa Procountor-ohjelmistoa. 
Procountor on käytössä jo kymmenissä 
Pulkkisen asiakasyrityksissä ja sen käyt-
töönotto onnistuu helposti vaikka kesken 
tilikauden.

Ohjelmisto on nettiselaimella käytet-
tävä pilvipalvelu, joten se on käytettävis-

sä kaikkialla ajasta 
ja paikasta riippu-
matta. Taloushallin-
non asioita voi hoitaa 
yhtä näppärästi toi-
mistolla, kotisohval-
la tai vaikka etelän 
matkalla.

- Meidän tärkeim-
pänä tehtävänä on 

madaltaa yritysten kynnystä siirtyä säh- 
köiseen taloushallintoon. Koska Proco- 
untor on selainpohjainen ohjelmisto, sen 
käyttöönotto ei vaadi edes ohjelman asen-
tamista, Procountorin avainasiakaspääl-
likkö Matias Kietz kertoo.

PROCOUNTOR-OHJELMISTON AVULLA 
voi hoitaa mm. myyntilaskutuksen, osto-
laskujen käsittelyn, reskontran, palkanlas-
kennan, kirjanpidon, yrityksen talouden 
seurannan ja sähköisen arkistoinnin. Sa-
malla sopimuksella saa käyttöönsä myös 
mm. kattavat verkkolaskuyhteydet, tu- 
lostuspalvelun, skannauspalvelun, pank-
kiyhteydet sekä sähköiset viranomaisil-
moitukset.

Sähköinen taloushallinto-ohjelmisto 
tarjoaa jatkuvasti reaaliaikaista tietoa 
yrityksen taloustilanteesta. Tämä auttaa 
johtamaan yritystä tässä hetkessä ja val-
mistautumaan muutoksiin hyvissä ajoin.

- Procountorin etuna on kattava ra-
portointi, jonka avulla yritys voi yhdessä 
tilitoimiston kanssa arvioida yrityksen 
talouslukuja ja löytää ehkä myös ratkaisua 
odottavia kipukohtia, Kietz muistuttaa.

OHJELMISTON KÄYTTÄJÄT saavat kä- 
yttöönsä myös kolme mobiilisovellusta.
Procountor Kuitit -sovelluksella voi ottaa 

ostokuiteista valokuvan, siirtää ne tietoi-
neen järjestelmään ja suoraan kirjanpi-
toon. Sen jälkeen kuitin saakin heittää 
roskiin. 

- Älypuhelimeen saatavalla Procountor 
Mini -sovelluksella voi lisäksi hyväksyä 
ostolaskuja sekä tehdä matka- ja kululas-
kuja. Tämä on etenkin liikkuville ihmisille 
valtava etu, Kietz toteaa.

Minisovellus on maksuton ja Kuitit-so-
vellus maksaa 4,95€/kk rajattomalla kuit-
timäärällä. Kolmas sovellus on sisään-
kirjautumista auttava Procountor Avain 
-sovellus. 

Procountor-ratkaisu soveltuu erinomai-
sesti asiakasyrityksen ja tilitoimiston yh- 
teiskäyttöön, jolloin sekä yritys että kir-
janpitäjät pääsevät ajantasaisesti samoi-
hin tietoihin. 

- Yhteiskäytön avulla pystymme aut-
tamaan asiakasta paremmin ja reagoi-
maan tarvittaessa nopeasti. Asiakkaalla 
on myös milloin tahansa ja missä tahansa 
mahdollisuus nähdä esimerkiksi yrityk-
sensä talouden raportit ja tunnusluvut, 
Tilitoimisto Pulkkisen toimitusjohtaja 
Mika Pulkkinen kertoo.

Päivitykset sekä ylläpito sisältyvät Pro- 
countor-palveluun ja tukena on jatkuva 
maksuton asiakaspalvelu. <<

”Procountorin etuna on kattava
raportointi, jonka avulla yritys

voi yhdessä tilitoimiston
kanssa arvioida yrityksen

talouslukuja ja löytää ehkä myös 
ratkaisua odottavia kipukohtia”



Procountorin avulla hoidat
yrityksesi taloutta reaaliajassa.
Sähköisen taloushallinnon avulla
rutiinit hoituvat helposti ajasta
ja paikasta riippumatta.

Tilitoimisto Pulkkinen on 
Finagon Kulta-partneri

Kulta-tason tilitoimistot ovat Procountorin 
aktiivisia yhteistyökumppaneita, joiden 
liiketoiminnassa sähköisen talous-
hallinnon palveluiden tarjoamisella on 
keskeinen rooli.

- Olemme onnistuneet suhteellisen 
lyhyessä ajassa sähköistämään 
asiakasyritystemme taloushallintoa. 
Vajaan puolentoista vuoden aikana yli 
40 meidän asiakasyritystä on siirtynyt 
sähköiseen taloushallintoon. Selväsi 
olemme onnistuneet vakuuttamaan 
yritykset sähköisen taloushallinnon 
hyödyistä, kertoo toimitusjohtaja Mika 
Pulkkinen Tilitoimisto Pulkkinen Oy:stä.

Vuoden 2018 alussa Tilitoimisto 
Pulkkisen asiakkaista 15 prosenttia 
käytti sähköistä taloushallintoa. Vuoden 
2019 alussa sähköistä taloushallintoa 
käyttäviä oli jo 35 prosenttia asiakkaista. 
Tekemistä riittää edelleen! <<

1.

Kolme syytä
siirtyä sähköiseen 
taloushallintoon:

Taloushallinnon rutiinit
hoituvat ajasta ja paikasta 
riippumatta

2. Saat reaaliaikaista tietoa
yrityksesi taloustilanteesta
ja aikaa vievä paperien
käsittely jää pois

3. Saat siirrettyä palkkatiedot
tulorekisteriin paljon
helpommin ja vaivattomammin
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VÄHENNÄ OMAA TYÖTÄSI hankkimalla taloushallinnon pal- 
velut taloushallinnon asiantuntijalta. 

Tilitoimistonasi huolehdimme taloushallinnostasi nykyai-
kaisesti, tehokkaasti ja sähköisesti. Sähköinen taloushallinto 
tehostaa huomattavasti yrityksesi toimintoja ja laskee kustan-
nuksia. Sen ansiosta voit seurata helposti yrityksesi taloutta 
myös itse ja me voimme tilitoimistonasi keskittyä rutiinien 
sijasta enemmän yrityksesi taloushallinnon konsultointiin ja 
neuvontaan.

Voimme hoitaa puolestasi myyntilaskutuksen, ostolaskujen 
käsittelyn, matka- ja kululaskujen käsittelyn, palkanlasken-
nan, kirjanpidon ja viranomaisilmoittamiset. Teemme kaiken 
joustavasti liiketoimintasi ehdoilla. <<

Tehokasta 
taloushallintoa

PALKKAHALLINTO VAATII ASIANTUNTEMUSTA, ammattitai-
toa ja aikaa. Toimiva palkkahallinto vaikuttaa yrityksen omiin 
työntekijöihin ja viranomaisten suhtautumiseen yritykseen. 
Siksi sen on parasta toimia jouhevasti.

Virheetön ja ajallaan suoritettu palkanlaskenta on kriittinen 
osa yrityksesi taloushallintoa. Yrityksesi palkanlaskija voi olla 
myös tilitoimistosi.

Palkkojen laskennan lisäksi hoidamme tarvittaessa palkka-
kirjanpidon ja maksatuksenkin. Tarvittaessa tulkitsemme työ-
ehtosopimuksia ja laadimme työsopimukset. Palkanlaskennan 
vuosi-ilmoitukset lähetämme sähköisesti veroviranomaiselle 
ja useimmille vakuutusyhtiöille. <<

Palkat ajallaan 
ja oikein

Luotettavaa taloushallintoa

TURHIA JÄYKISTELEMÄTTÄ
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ASIANTUNTEVA VERONEUVONTA on korvaamaton apu yrit-
täjälle. Yrityksen verosuunnittelu auttaa sinua määrittelemään 
liiketoiminnan verovaikutukset etukäteen ja ehkäisemään 
riskejä tehokkaasti. 

Yrittäjänä saat meiltä kattavaa veroneuvontaa ja talous-
neuvontaa niin yrityksesi kuin henkilökohtaisten asioidesi 
suunnitteluun. 

Veroneuvonta auttaa sinua mm. veroriskienhallinnassa, 
ennakkotietojen ja –ratkaisujen hakemisessa, verolaskennassa 
ja veroilmoituspalvelussa, verovalituksissa ja palautus- ja ha-
kemusasioissa. Saat meiltä myös asiantuntevaa konsultointia 
vaikeilta tuntuvissa veroasioissa ja yritystoiminnan juridiikkaan 
liittyvissä kysymyksissä.  <<

Veroneuvonta 
auttaa yrittäjää

ONKO MIELESSÄSI YRITYKSEN PERUSTAMINEN TAI YHTIÖ-
MUODON MUUTOS? Oletpa aloittava yrittäjä tai jo kokenut 
kehäkettu, tilitoimisto voi auttaa, neuvoa ja opastaa yritystäsi 
monissa muissakin kuin pelkästään taloudellisissa asioissa. 
Meiltä saat apua yrityksen perustamiseen ja konsultointia yhtiö- 
oikeudellisissa asioissa, kaupparekisteriasioissa tai yhtiömuo-
don muutoksissa.

Tunnet itse oman yrityksesi parhaiten, mutta taloudestasi 
perillä oleva tilitoimisto voi olla hyödyllinen sparraaja. Kysy 
neuvoa, jos sinua mietityttää yrityksen tai osakeyhtiön perus-
taminen, yhtiömuodon valinta tai muutos, yhtiösopimukset tai 
yhtiöjärjestyksen päivitys. <<

Uusi yritys tai 
yhtiömuodon muutos
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A rvostatko omaa työaikaasi? Oma 
työaika kannattaa käyttää sii-
hen, minkä parhaiten osaa. Tu- 

lorekisterin myötä palkkahallinnossa ei 
enää tulevaisuudessa tule toimimaan ruu-
tupaperilaskelmiin tai Excel-taulukoihin 
perustuvat tavat. Palkkahallinnon voi ul- 
koistaa tilitoimistolle, joka tekee sen asi-
antuntevasti ja tehokkaasti. 

Tilitoimisto Pulkkisen toimitusjohtaja 
Mika Pulkkinen toteaa, että tulorekiste-
rin tuoma muutos taloushallintoalalle on 
isoin, mitä hän on urallaan nähnyt.

- Tulorekisteri helpottaa viranomaisten 
työtä, mutta lisää palkkahallinnon työtä, 
koska ilmoitusvelvollisuuksia on tullut 
lisää. Jokainen meidän alalla työskente-
levä ihminen tietää tämän. Ensimmäiset 
kuukaudet ovat myös osoittaneet, että tu- 
lorekisterin käyttöönotto ei ole sujunut 
suunnitelmien mukaisesti.

Taloushallintoliitto otti maaliskuus-
sa asiaan kantaa saatuaan jäseniltään 
runsaasti tietoa tulorekisterin käyttöon-
gelmista. Tietojen päivitysviive tulorekis-
teristä OmaVeroon on tuottanut alkuvuo-
den aikana aiheettomia palautuksia ja 
viivästysseuraamuksia. Erityisesti tämä 
koskee paperilla tehtyjä tulorekisteri-il-

moituksia, joiden tallennuksessa tulore-
kisteriin on ollut viivettä. Lisäksi monissa 
tilitoimistoissa ilmoitusten laatiminen on 
viivästynyt tulorekisterin käyttöönottoon 
liittyvien teknisten tai sisällöllisten on-
gelmien vuoksi.

Tulorekisterin vaatimusten vuoksi jo 
toistakymmentä Tilitoimisto Pulkkisen 
asiakasyritystä on siirtynyt maksamaan 
palkat kaksi kertaa kuussa. Osa on ulko- 
istanut yrityksen palkanmaksun suoraan 
tilitoimistolle, joka voi hoitaa työn tehok-
kaammin. 

Palkkahallinto kannattaakin siirtää 
tilitoimistolle etenkin silloin, jos yrityk-
sellä ei ole käytössään nykyaikaista pal-
kanmaksujärjestelmää, josta saa nappia 
painamalla lähetettyä tiedot suoraan tu- 
lorekisteriin.

Jos tietoja ei voi lähettää tulorekisteriin 
suoraan teknisen rajapinnan avulla, edes-
sä on ankara käsin näppäily joka ikinen 
kuukausi.

- Arvioisin, että yhden työntekijän tie-
tojen ilmoittaminen tulorekisteriin manu- 
aalisesti kestää osaavalta ihmiseltä noin 
15 minuuttia. Tästä voi alkaa laskemaan 
rekisterin ilmoitukseen kuluvia työtunteja 
sen mukaan, montako työntekijää talossa 

on, Pulkkinen muistuttaa.
Tilitoimistolla on kirjanpito ja palk-

kahallinto samassa järjestelmässä, joten 
tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin hoi-
tuu helposti. Yrityksen nimenkirjoitusoi-
keudellinen, esimerkiksi toimitusjohtaja 
tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, voi 
valtuuttaa tilitoimiston ilmoittamaan tie-
dot puolestaan tulorekisteriin.

TULOREKISTERIN PERUSTEET TUTUKSI  
– VIELÄ KERRAN!
Kaikki 1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- 
ja ansiotulot on ilmoitettava tulorekiste-
riin ajantasaisesti. Tietoja annetaan tulo- 
rekisteriin kahdella ilmoituksella. Palkka-
tietoilmoitus annetaan jokaisesta työnteki-
jästä ja jokaiselta palkkapäivältä erikseen. 
Työnantajan erillisilmoitus annetaan yri- 
tyskohtaisesti kerran kuukaudessa.

Palkkatietoilmoitus tulee antaa viiden 
kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. 
Maksupäivällä tarkoitetaan palkkapäivää 
eli päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan 
käytettävissä.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat 
tehdystä työstä maksetut palkat, luontoi-
sedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut 

Et säästä

TEKEMÄLLÄ ITSE
Taloushallinnon asiantuntijat ovat painineet alkuvuoden tulorekisterin
käyttöongelmien vuoksi. Tulorekisteri toi myös lisää töitä palkkahallintoon.
Jos yritys haluaa säästää, on usein kannattavampaa siirtää palkanmaksu
tilitoimiston hoidettavaksi. Anna meidän helpottaa työtäsi.



Verottajakin 
suosittelee
Verottaja toteaa, että nyt on hyvä aika 
siirtyä sähköiseen taloushallintoon.

”Jos yritys ei vielä ole digiajassa,  
eikä käytä  sähköisiä asiointipalveluita, 
on nyt hyvä hetki siirtyä käyttämään 
sähköisiä palveluita. Se vaatii uusien 
käytäntöjen opettelua ja muutosta, 
mutta tuo pitkällä aikavälillä helpotusta 
työnantajan arkeen.” (Lähde: vero.fi) <<

Sopivan rento ja 
joustava tilitoimisto
Hyvän tilitoimiston tehtävänä on auttaa 
yritystä menestymään ja antaa yrityk-
sen johdolle mahdollisuus keskit- 
tyä oman liiketoiminnan ytimeen. Siinä 
on meidän työn ydin. Ajantasainen  
taloushallinta tuo johtamiseen hyödyllis- 
tä tietoa, jonka avulla tiedät koko ajan, 
missä yrityksesi menee ja miten varau-
tua tulevaan.

Tilitoimisto Pulkkinen on luotettava 
ja joustava taloushallinnon kumppani. 
Kokoamme yhteen paketin tilitoimisto-
palveluja, jotka räätälöidään aina asiak-
kaan tarpeiden mukaan. 
Asiantuntijamme hoitavat taloushallinnon, 
veroasiat sekä aikaa vievät rutiini- ja pa- 
perityöt tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.

OLEMME VAHVASTI YRITTÄJÄN 
PUOLELLA. Teemme veroneuvontaa 
myös yrityksen omistajille ja autamme 
tarvittaessa yrityksen perustamisessa 
tai omistusjärjestelyissä. Jos tavoit- 
teenanne on kasvaa, asiantuntijamme 
ovat apuna esimerkiksi investointi- 
hakemusten teossa. Autamme ymmär-
tämään myös talouslukujen taustalta 
löytyvää tietoa, jota voit hyödyntää yri-
tyksen kehittämisessä ja johtamisessa.

Tilitoimisto Pulkkinen on perustettu 
vuonna 2005 Kokkolassa. Vuosien 
kokemuksemme on paras tae luotetta-
vuudestamme. Pitkät asiakkuutemme 
kertovat mutkattomuudestamme ja 
joustavuudestamme. 

Meiltä saat luotettavaa taloushallin- 
toa turhia jäykistelemättä. Meille on 
kunnia-asia puhua asiakkaalle ymmär- 
rettävästi ja tuottaa hyvin mielen tili-
toimistopalvelua, jossa työt hoidetaan 
jämäkästi ja ajallaan. Palvelemme ja toi- 
mitamme taloushallinnon raportit tarvit-
taessa myös ruotsiksi ja englanniksi. <<

Lämmin kiitos yhteistyöstä nykyisille 
asiakkaillemme! Sinulle, joka et vielä ole 
asiakkaamme – pitäisikö meidän jutella?

Toimitusjohtaja Mika Pulkkinen
puh. 010 666 2701  
mika.pulkkinen@tilitoimistopulkkinen.fi  

Koko henkilöstömme yhteystiedot
löydät sivulta 10.

ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalai-
set kustannusten korvaukset on ilmoitet-
tava. Tämä koskee mm. päivärahoja sekä 
ateria- ja kilometrikorvauksia. 

Työnantajan tositteen perusteella mak-
samia matka- ja majoittumiskorvauksia, 
kuten matkalippua tai hotellilaskua, ei 
tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.

Vuonna 2019 työnantajilla on sekä tu- 
lorekisteriin tehtäviä ilmoituksia että erik- 
seen viranomaiselle tehtäviä ilmoituksia 
vuodelta 2018 ja tätä edeltäviltä vuosilta. <<

”Tulorekisterin myötä
palkkahallinnossa ei enää

tulevaisuudessa tule toimimaan
ruutupaperilaskelmiin
tai Excel-taulukoihin

perustuvat tavat.”
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Luotettavaa taloushallintoa
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