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Hei, pääsen kertomaan teille yrityksestäni ja tavoitteistani tällä viikolla. Aika
ihmeellistä, miten asioita tapahtuu ja yksi johtaa toiseen. Joskus elämä muuttuu
melkoisesti. Kun mietin elämää taaksepäin, huomaan useimmiten, että näin sen
pitikin mennä. Miten teillä?

Aika moni meistä punkalaitumelaisista on ollut töissä Tukulla. Sieltä minäkin
itseni löysin ensimmäisen ammattikoulutuksen jälkeen, kun piti saada rahaa
elämiseen. Kun kuukaudet kuluivat, ymmärsin, että odotan elämäntyöltä jotain
muuta. Kotona olin jo saanut tehdä pienen maatalouden muistiinpanoja ja
yhteiskunnalliset asiat olivat kiinnostaneet. Etsin opinto-oppaasta ja löysin
verovirkamiestutkinnon Tampereen yliopistosta. Pääsykokeet jännittivät, mutta
lukeminen on ollut minulle helppoa. Pääsin sisään ja kaksi ja puoli vuotta
opiskelua sekä tutkielman teko oli tiukkaa ja samalla ihanaa aikaa isossa
kaupungissa. Harjoittelu Huittisten verotoimistossa ja varavankilalla oli
mielenkiintoista.

Opintojen jälkeen oli työpaikka valmiina Palojoella ja siellä viihdyin, kunnes 1990
luvun lama iski. Onneksi työnantajani kannusti oman yrityksen perustamiseen.
Sillä tiellä ollaan vahvasti. Toiminta alkoi Rantatiellä elokuussa 1992. Nyt
työntekijät ovat Kauppakulmassa ja itse kuljen jokirannasta töihin Huittisiin ja
välillä asiakkaan toimitilaan. Vaihtelu virkistää. Uudelleenjärjestelyt ovat
vaiheessa. Palaan niihin loppuviikosta.

Ajattelin kertoa tulevana päivänä Tilihelanderin normipäivästä ja tehtävistä.
Haluan esitellä myös niitä palveluita, joita harvemmin kysytään. Joku päivä
perehdytään OmaVero ja Suomi.fi -verkkopalveluihin. Ja tavoitteista sekä
haaveista riittää kerrottavaa.

Ensimmäiseksi Verohallinnon video veronäyttelyistä vuodelta 1977. Tiesitkö, että
ennen aikaan veroilmoituksen tarkistamiseksi piti raahautua verotoimistoon?
Veronäyttely oli avoinna 10 arkipäivää marraskuussa. Video:
https://www.youtube.com/watch?v=lt-fSjlCyy0

- Tarja Helander, Tilihelander
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Hei! Eilen sain Tilihelanderin yritystoimintaan liittyviä kuvia henkilöltä, joka otti
niitä työssäoppimisjaksollaan tilitoimistossa 27.1.-13.3.2020 ennen koronaa ja
sulkua. Katsokaapa, eivätkö olekin laadukkaita ja hyviä? Kuvissa Tilihelanderin
toimipisteet Punkalaitumella (Kauppakuja 1 A 6 sekä Rantatie) ja Huittisissa
(Karpintie 11 A 10).
 
Em. kuvista tuli mieleen, että yritykseni on tarjonnut työharjoittelupaikkoja
pitkään punkalaitumelaisille ja lähikuntien opiskelijoille. Samalla olen saanut
harjoittelun jälkeen, sen ansiosta pari pitkäaikaista työntekijää. Ei turhaan todeta,
että harjoittelupaikasta usein tulee ensimmäinen, tai kuten minun yrityksessäni,
myöhempi työpaikka. Yrityksilläni on ollut yli 30 vuotisen olemassaolon aikana
vain kuusi eri työntekijää toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Kun
työtekijät ovat pitkään samassa työpaikassa ja he tekevät kaikkea, heille kertyy
vankka kokemus ja laaja osaamisala. Tästä hyötyvät myös asiakkaamme. Viime
vuosina on tuettu ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja se on hyvä
kannustin.

Yksinyrittäjän osa ei ole helppo, mutta ei ole työnantajan asemakaan.
Lainsäädäntö ja työehtosopimukset edellyttävät perehtymistä ja vastuuta.
Suomessa on onneksi helposti saatavana tietoa ja ilmaista apua. Muistan edelleen
hyvin, kuinka yrittämisen alkuvuosina pelotti vastuu kirjanpidon ja verotuksen
oikeellisuudesta ja samalla huoli siitä, jos sairastun, enkä voi tehdä asiakkaille töitä
useampaan päivään. Kun palkkasin ensimmäisen osa-aikaisen työntekijän, niin
pelko työkyvyn menettämisen vaikutuksesta yritystoimintaan väheni, mutta
vastuu ja huoli työnjohdosta lisääntyi vastaavasti. Vaikka olen hankkinut
työnjohtokoulutusta, niin edelleen koen tuon aseman haastavana.

Verotuksen ja kirjanpidon asiantuntijuuden ylläpidossakin riittää tekemistä, kun
eduskunta säätää uusia lakeja ja ministeriöt, oikeuslaitos ja verohallinto tekevät
päätöksiä ja antavat määräyksiä ja ohjeita. Olen opintojen jälkeen vuonna 2004
suorittanut KLT-tutkinnon, joka on erittäin arvostettu merkki ammattitaidosta.
Tutkintoa ylläpidetään kouluttautumalla ja tekemällä riittävästi kirjanpitoja ym.
kirjanpitäjän ammattiin kuuluvia tehtäviä, joista raportoidaan Tili-
instituuttisäätiölle. Se aika koittaa pian.

Kommenteissa vielä kaksi työssäoppijan tekemää videota.
Videot ei saatavilla dokumentissa.
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Hei, ovatko kaikki tarkistaneet viime vuoden verotuksensa? Joitakin
verotuspäätöksiä on vielä tekemättä. Vaikka suosin sähköisiä palveluita,
ehdottaisin, että he, jotka ovat tottuneet lukemaan paperille präntättyjä sanoja,
antaisivat veroasiakirjojen tulla edelleen perinteisessä postissa. Hidastahan se
nykyään on, mutta verotietojen tarkistus pysyy paremmin mielessä. Tuo pieni
vaiva kannattaa nähdä, kun on omista rahoista kyse. Verottajallekin sattuu
virheitä. Onneksi niistä uutisoidaan ja viimeistään silloin pitää panna toimeksi ja
käydä OmaVerossa katsomassa, mitä kirjeitä ja saldoa sieltä löytyy.
Kirjautuminen onnistuu verkkopankkitunnuksilla ja teleoperaattorin
mobiilivarmenteella kätevästi. Katso kuvista kaikki vaiheet!

Suomi.fi verkkopalvelussa voit valtuuttaa toisen henkilön tai esim. tilitoimiston
käyttämään OmaVeroa puolestasi tai yrityksesi puolesta. OmaVero ei ole täysin
reaaliaikainen, mutta mm. verkkomaksujen tekeminen onnistuu. Pari päivää
joutuu odottamaan, että maksu on Verottajan puolesta huomioitu.

Verohallinto on kehittänyt aktiivisesti sähköisiä palveluita jo pitkään. Tällä on
varmasti saatu aikaan isoja säästöjä. Tulorekisterin käyttöönotto vuonna 2019 oli
hyvin merkittävä eri viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kannalta. Yritykset ovat
aina joutuneet antamaan tietoja mm. palkansaajiensa puolesta ilman korvausta.
Nykyään tuntuu kurjalta, että pienistäkin viivästyksistä tai ensikertalaisen
osaamattomuudesta rangaistaan armotta seuraamusmaksuilla.
Viimeisenä kuva keventämään, kuva: @verohallinto.
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Verotus, joka mielestäni on sähköistä ja usein sujuvaakin, ei tainnut yleisöä
kovasti kiinnostaa. Tarkistin iltapäivällä, kuinka moni oli katsonut eilisen tekstini
OmaVeron kuvineen. Kiitos heille, jotka jaksoivat lukea loppuun saakka ja
katsoivat vielä lystikkään peuran korvineen, jonka löysin Verohallinnon sivuilta
Facebookissa. Siellä on aika hyvin osattu ottaa some haltuun.

Iltalehden artikkelissa syyskuussa 2019 kerrotaan ”kuiskivasta Oskusta”,
Verohallinnon verkkotoimittaja Osku Mäkelästä. Hän osaa kuiskia äänten tuomaa
hyvänolontunnetta ASMR:ää eli aivo-orgasmia. Ehkä löydän mukaan hänen
tuotoksiaan. Varmasti löydätte niitä itse. Iltalehden mukaan Facebook-sivuilla
edellisenä syksynä julkaistu video on kerännyt lähes 200 000 näyttökertaa.
Mukana Verohallinnon Youtube-sivulta löytyvästä videosta alku. 
Katso koko video: https://www.youtube.com/watch?v=XKvbrv6GzKE
ASMR-videon blooberit eli pilalle menneet otokset täällä:
https://www.facebook.com/…/verokuiskaaja…/2074233446203812/
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Tänään ajattelin kannustaa nuoria taloushallinnon ammattikoulutuksen
hankintaan. Teille digitalisaatio ja tietokoneen käyttö on tuttua ja helppoa, joten
uskoisin tietyn persoonallisuuden ja temperamentin omaavan nuoren henkilön
innostuvan koko ajan kehittyvistä sovelluksista, joita olen itse saanut käyttää koko
kolmekymmenvuotisen urani ajan.

Kiitos ensimmäiselle työnantajalleni ja ATK-tuelle vuosien varrella. Ilman niitä en
olisi osannut tehdä oikeita valintoja ostaessani koneita ja järjestelmiä. Eikä kehitys
ole loppumassa. Jo nyt robotiikka hoitaa parhaimmillaan pääosan sähköisenä
liikkuvan tiedon käsittelystä ja lopputuloksena on oikeat ja riittävät tiedot
kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2 §). Toki
kirjanpitäjiä ja muita taloushallinnon asiantuntijahenkilöitä tarvitaan
varmistamaan osakirjanpitojen, pääkirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvä laatu
ennen raporttien julkistamista. Kun tiedän saaneeni kokoon oikean ja riittävän
kuvan asiakkaan toiminnasta ja sen tuloksesta, olen tyytyväinen ajankäyttööni ja
voin palautua ja nauttia vapaa-ajalla.

Sovellusten ansiosta taloushallinto ei ole tylsää vaan mielenkiintoista. Pulmallisen
asian ratkaisun tuomaa mielihyvää ei voita kovin moni kokemus. Tässä työssä ei
ole huonoja puolia. Istumatyötä on enenevässä määrin siirrytty tekemään
seisaaltaan ja minulla on ollut mahdollisuus vaihtaa päivän aikana välillä
kotitöihin sisällä tai pihalla. Jokaiselle löytyy varmasti myös mieluinen liikunnan
muoto taukojen ajaksi.

Tervetuloa tutustumaan tilitoimiston työelämään!

Jospa tänään ja huomenna yrittäisin kuvailla, miten kirjanpidon tekeminen on
kehittynyt.

Taloushallinto ja työvälineet ovat muuttuneet paljon siitä, kun itse aloitin.
Nuoremmat kollegat eivät varmaan usko, kun kerron, että tein yrityskirjanpitoa
sidottuun päiväkirjaan ja pääkirjaan. Maatalouden muistiinpanoja tehdään
edelleen vastaaviin, mutta ei kirjoihin, vaan nidottuihin vihkoihin.

Päiväkirja oli A4-kokoinen hyvälle paperille painettu, jossa oli rivit ja sarakkeet.
Pääkirja oli suurempi ja siinä saattoi olla pitempi toinen sivu, jotta tilejä sai
enemmän mahtumaan erittelyä varten. Vasempaan reunaan merkittiin päivä ja
seuraavaan sarakkeeseen tapahtuman aihe ja seuraavana oli sarakkeet
kassatuloja ja kassamenoja varten. Näiden jälkeen oli muutama sarake/tili
varattuna usein toistuville tapahtumille ja oikeassa reunassa eri tilit -sarake, johon
merkittiin ne summat ja tilin nimet, joille ei ollut omaa paikkaa. Kuukauden
tapahtumien tultua kirjoitettua käsin kirjaan, piti vielä laskea summat yhteen
nauha- tai taskulaskimella ja täsmäyttää tulot yhteensä ja menot yhteensä.
Muistan, että aika usein jouduin etsimään pennin tai muutaman virhettä. Se oli
puuduttavaa puuhaa. Kun kaikki oli kunnossa, siirsin kuukauden summat
pääkirjaan.
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Kun koko tilivuosi tuli vuodenvaihteen jälkeen valmiiksi, siirsin kertymät
tuloslaskelmaan ja taseeseen, jotka oli siististi kirjoitettu pääkirjan eri sivuille. Ja
taas toivoin, että yhteenlaskut täsmäävät ja tuloslaskelman voiton siirto
taseeseen menee tasan. Auta armias, kun joskus niin ei käynytkään. Alkoi virheen
metsästys uudelleen. Silloin korjauksia ei saanut peittää, vaan piti yliviivata ja
kirjoittaa korvaava teksti tai summa selvästi näkyviin. Tapa on säilynyt minulla
tähän päivään saakka, kun teen tilinpäätöstä jostain syystä poikkeuksellisesti
uudelleen. Koneellisessa kirjanpidossa se tarkoittaa, että virheellinen kirjaus
jätetään paikalleen ja korjaaminen tapahtuu tekemällä vastakirjaus, joka kumoaa
virheen ja sen jälkeen tehdään uusi oikea kirjaus.

Olen säilyttänyt kaikki omat ja käsiini päätyneet vanhat kirjanpitokirjat toivoen,
että joku niitä vuosien kuluttua ihmettelee (kuvissa). Palojoella pääsin tekemään
kirjanpitoa ja paljon muuta tietokoneella. Olisiko ollut Mikro-Mikko ja pieni vihreä
taustainen kuvaputkinäyttö. Onneksi silmäni olivat silloin vielä hyvässä kunnossa.
Ohjelmiston nimi taisi olla Optimi. Mieleen on jäänyt helppokäyttöisyys.

Varmuuskopiointi oli tärkeää. Ensin käytettiin ns. lerppuja ja myöhemmin
korppuja. Korput olivat käytössä pitkään yritystoimintani alkuvuosina ja ostin niitä
varten dataturvakaapinkin. Se oli toisin kuin kassakaapit pienehkö kuutio, jossa oli
päällä kantokahva ja paksut seinämät sekä snadi laatikko, johon mahtui vain
tärkeimmät korput, joissa oli päättyneen tilikauden tiedot. Mapissa oli
muovitasku, jossa korppua säilytettiin tilikauden aikana.



Kun yritystoimintani virallisesti alkoi 1.3.1991, ostin yhteiskoulun aikaiselta
koulukaverilta ensimmäisen kannettavan tietokoneeni. Otin tietokoneen ja
tulostimen hankintaan pankista lainaa. Lasku laitteista oli noin 15.000 markkaa.
HP:n mallia en muista, mutta kone on olemassa ja periaatteessa käyttökunnossa
sijoituspaikkanaan Huittisten toimipiste Karpintiellä. Siitä voitte päätellä, kuinka
hyvän koneen Veikko minulle myi.

Huittisten toimitilan hankin vuonna 2005 ja koneessa riitti silloin puhtia edelleen.
Käyttöjärjestelmä oli varmaan Windows 98. Hyvää laatua oli myös matriisitulostin,
joka ei loppunut ollenkaan, mutta jouduin poistamaan sen käytöstä, kun
ketjulomaketta ei enää käytetty. HP:n tulostimet ovat olleet laadukkaita ja
kestäviä. Huittisissa on edelleen käytössä monitoimilaite 3380, jonka hankin sinne
todennäköisesti 2005, kun en muuta laitetta muista siellä olleen.

Ohjelmistoista pisimpään on käytössämme ollut Suonentiedon Maatalousneuvos,
jolla on tehty sekä maa- ja metsätalouden että ammatinharjoittajien kirjanpitoa.
Tein ohjelmistosta kauppaa Pentti Korkiatuvan kanssa ja ostin lisenssin, joka on
edelleen Tilihelanderin käytössä. Poikkeuksellista nykyaikana, kun sovellukset
ovat lähes kaikki pilvessä ja maksetaan käyttöoikeudesta. Ohjelmiston
ylläpitokustannukset ovat toki nousseet moninkertaisiksi. Nykyään meillä on
käytössä selaimella ja ohjelmantoimittajan palvelimella olevia sovelluksia.
Pisimpään on käytössä ollut Visma Fivaldi vuodesta 2002. Alun perin Finnvalli
Finland Oy:n kehittämä aivan mainio kirjanpitosovellus.

Taloushallinto sähköistyy koko ajan lisää ja asiakkaat ovat erilaisia. Siksi meilläkin
on kolme muuta ohjelmistoa tarjottavana yhteiskäyttöön. Fennoa, jolla saa
verkossa hoidettua koko paketin, myös palkkahallinnon ja maksuliikenteen. Tämä
sopii yrittäjälle, joka tykkää osallistua ja touhuta koneella.

Samanlainen on Procountor Solo, joka passaa hyvin yksinyrittäjälle ja on edullinen
käyttää. Tällä yrittäjä tekee ensin oman osansa ja sen jälkeen kirjanpitäjä pitää
huolen lopusta. Turvallinen valinta, jos haluat tehdä ison osan itse, mutta
tilinpäätös ja verotus hirvittää. Palkanlaskentaa tähän ei kuulu, mutta sen voi
tehdä Palkka.fillä. Laajempaa kokonaisuutta löytyy Procountorista, jota edelleen
opettelen käyttämään pala palalta.

Jotta työssä olisi lisää haasteita, niin kirjanpitoon voi kokeilla muita vaihtoehtoja.
Tänä vuonna sellainen on Visma ePasseli.

PS. ennakkoveron seuraava eräpäivä on useimmilla verovelvollisilla maanantaina!
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Yritykseni näkyvyys Punkalaitumen kunnan tarjoamassa kampanjassa alkaa olla
käytetty. Olen kiitollinen kunnan toimijoille, jotka ovat ideoineet ja toteuttaneet
#punkalaitumelaiset

Hienoa on, että yritykset pääsivät mukaan. Heinäkuun viimeinen viikko alkaa
huomenna, mutta kesää on vielä jäljellä. Elokuu on mielestäni aina ollut
kesäkuukausi ja minun lomakuukauteni.

Ilman muutoksia ihminen tai yritys ei voi kehittyä ja toteuttaa tarkoitustaan.
Merkittävä muutos tilitoimiston toiminnassa tapahtui toukokuussa tänä vuonna,
kun pitkäaikaisin työntekijäni Eeva-Liisa siirtyi toisen punkalaitumelaisen
yrityksen palvelukseen. Onneksi lähes yhtä pitkään talossa viihtynyt Maria (kuva
2) ja takaisin toimiston vahvuuteen palannut Martta (kuva 3) jatkoivat asiakkaiden
asioiden hoitamista vuosien mukanaan tuomalla rutiinilla ja vankalla
ammattitaidolla.

Yllättävää oli, että uuden ammattitaitoisen kirjanpitäjän löytäminen oli haastavaa.
Sain oppia, miten TE -palvelut toimii, miten tehdään työpaikkailmoitus ja
yrityksen ja erehdyksen kautta myös saadaan sellainen julkaistuksi oikeassa
paikassa. Aika jännittävää oli olla yhteydessä työnhakijoihin ja haastatella
muutamia henkilökohtaisesti. Paljon jäi rekrytoinnista opittavaa, toivon kuitenkin,
ettei tarvitse jatkaa sen parissa lähiaikoina. Jos kaikki sujuu odotetusti
Tilihelanderilla on elokuun alusta lähtien kirjanpitäjä Huittisten toimistolla.
Aikojen alusta lähtien käytössä ollut ajanhallintaohjelma menee vaihtoon.
Testaamme syyskuussa toiminnanohjaussovelluksia ja valitsemme parhaan
meidän tarpeisiimme. Työtehtävien ajoittaminen ja seuranta vaatii nykyaikaista
sovellusta ja auttaa tuuraajaa vuosi- ja sairauslomien aikana pääsemään perille
siitä, mitä kunkin asiakkaan kohdalla on seuraavana tehtävä. Kaikki hyötyvät
tästä.

Syksyllä kerromme kuulumisia Tilihelanderin kotisivujen ja Facebookin
päivityksessä.

Toivotan kaikille hyvää kesän jatkoa ja kaunista syksyä. Käyttäkää aikaanne
sopivasti metsästä löytyvän sadon ja mielenrauhan haltuun ottamiseen.
Muistakaa elää täyttä elämää.
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