Aloittavan
yrittäjän opas
RAHANARVOISIA VINKKEJÄ JA HYVÄÄ PERUSTIETOA
YRITTÄJÄN ALKUTAIPALEELLA

Sellainen tilitoimiston olisi aina pitänyt olla.
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Aloittavan yrittäjän ohjepaketti
Ensinnäkin onnittelut yrittäjyyspolulle lähtemisestä tai
sen harkitsemisesta!
Tässä oppaassa käydään lävitse yritystoimintaan
liittyviä velvollisuuksia, joita yrittäjän pitää huomioida. Teksti on kirjoitettu erityisesti tilitoimiston
näkökulmasta eikä ole kattava listaus huolehdittavista asioista.
Toivon, että Sinä, tuleva yrittäjä, pääsisit tutustmaan yrittäjyyteen liittyvään lainsäädäntöön sekä
opiskelemaan lisää aihealueesta tämän oppaan
avulla. Jos koet, että tämä opas on ollut sinulle
hyödyllinen, olethan meihin yhteydessä, niin
voimme keskustella lisää miten uuden yrityksesi
tilitoimistoasiat parhaiten ratkaistaisiin!

- Juuso Kiiveri

| toimitusjohtaja, yrittäjä

Faktucon Oy - Sellainen tilitoimiston olisi aina pitänyt olla.
Faktucon Oy on luotettava ja moderni tilitoimisto.
Olemme tarjonneet laadukkaita tilitoimistopalveluita Helsingissä jo lähes 30 vuoden ajan
erikoistuen pienten ja keskisuurten yritysten kirjanpitoon ja verotukseen.
Vuonna 2017 laajensimme toimintaamme Pirkanmaan alueelle, jossa omaamme jo nyt
laajan asiakaskunnan. Faktucon on moderni tilitoimisto, joka hyödyntää täysin nykyaikaisia sähköisiä järjestelmiä.
Saimme korkean arvosanan palveluistamme vuonna 2017 teetetyssä asiakastyytyväisyystutkimuksessa kesällä 2017. Avasimme samalla uuden toimiston Lempäälään
syksyllä 2017.
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Kirjanpito
Yleiset ohjeet
Kirjanpito on yrityksen lakisääteinen velvollisuus ja verotus perustuu yrityksen
tekemään kirjanpitoon. Varsinainen kirjanpito tehdään alv-ilmoitusjakson ja/tai
muun sovitun ajan mukaisesti kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa.
»

Kirjanpitoaineiston toimitus, eli kuitit, tiliotteet ja laskut tilitoimistolle hyvissä ajoin
ennen arvonlisäverojen eräpäivää. Käytännössä mahdollisimman pian kauden
päättymisestä, eli esimerkiksi seuraavan kuun 15.päivään mennessä. Tällöin
saamasi tulosraportitkin ovat mahdollisimman ajantasaisia ja tiedät, miten
yritykselläsi menee.

»

Yrityksen tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Tilikauden päättyessä tehdään tilin
päätös ja sen pohjalta myös veroilmoitus mutta esimerkiksi yritystoimintaa
aloittaessa ensimmäinen tilikausi voi olla 6-18 kuukauden mittainen. Tilikauden
päättyessä tehdään tilinpäätös ja sen pohjalta myös veroilmoitus.

Veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä:
»

Osakeyhtiö ja osuuskunta: Neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuu
kauden loppumisesta

»

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja: Seuraavan kalenterivuoden maaliskuun
31.päivään mennessä

»

Avoin- ja kommandiittiyhtiö: Seuraavan kalenterivuoden maaliskuun 31.päivään
mennessä

»

Maatalousyrittäjä ja metsän omistaja: Veroilmoituslomakkeelle on merkitty sen
viimeinen palautuspäivä, yleensä seuraavan kalenterivuoden helmi-toukokuun
mennessä.

»

Yhdistys ja säätiö: Neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden
loppumisesta.
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Arvonlisäveron maksaminen
Arvonlisävero maksetaan verottajalle yrityksen arvonlisäverollisesta myynnistä vähennettynä arvonlisäverollisilla ostoilla.
»

Oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä on kuukauden 12. päivä.

Jos ilmoitusjakso on kuukausi, ilmoitus annetaan sähköisesti kohdekuukautta toisena
seuraavan kuukauden 12. päivä. Esim. tammikuun arvonlisävero sähköinen ilmoitus- ja
maksupäivä maaliskuun 12.päivänä.

Tuloverojen maksaminen
Yritys maksaa ennakkoveroa arvioidun liiketoiminnan tuloksen mukaisesti.
»

Ennakot määrätään yleensä viimeksi päättyneessä verotuksessa vahvistetun
verotettavan tulon perusteella.

»

Päättyneen tilikauden lopullinen vero selviää tilinpäätöksessä.

»

Jos yritys on maksanut ennakkoja liian vähän, se maksaa puuttuvan osan
jäännösverona lopullisessa verotuksessa.

»

Jos yritys on maksanut ennakkoja liikaa, se saa veronpalautusta.

»

Ennakkoveroja kannattaa seurata myös tilikauden aikana ja tarvittaessa oikaista
niitä jo kesken vuotta, jos on nähtävillä, että arvio tulee eroamaan huomattavasti
tilikauden tuloksesta.
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Yrityksen kulut kirjanpidossa
Edustuskulut
Edustuskuluja ovat sellaiset asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin yrityksen liiketoimintaan
vaikuttaviin henkilöihin kohdistuneet tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta tai muusta
huomaavaisuudesta aiheutuneet menot, joilla liikkeenharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai muuten toiminnan
edistämiseen. Edustusmenoihin kuuluvaksi katsotaan myös edustustilaisuuksien isäntien menot.
Tavanomaisia edustamisen muotoja ovat kestitseminen (ruoka- ja juomatarjoilu), edustustilaisuuksien järjestäminen (teatteri, konsertit), lahjojen antaminen sekä edustusmatkat.
Edustaminen tapahtuu aina yrityksestä ulospäin, pelkästään omaan henkilökuntaan ei
voi kohdistua edustamiseksi katsottavia kustannuksia. Myöskään tavanomaiset neuvottelu- tai kokouskulut eivät ole edustamista, vaikka mukana olisikin yrityksen ulkopuolisia henkilöitä.
Asiakkaan tulee lisätä tositteeseen edustuksen kohteena olleen henkilön ja yrityksen
nimen lisäksi edustuksen tarkoitus eli selvitys siitä miten meno liittyy liiketoimintaan.
Mikäli kyseessä on tavanomainen ravintolasku ja asiakas on merkinnyt tositteelle
yhteistyökumppanin nimet, mutta tapahtumanluonteesta ei ole mainintaa, voidaan
kulun olettaa olevan kokous- ja neuvottelukulu. Jos tosite on taas öinen ravintolalasku ja
yrittäjä merkinnyt ainoastaan osallistujat, voi kulun tulkita edustukseksi.
Edustusmenoista vain 50 % on tuloverotuksessa vähennyskelpoista menoa (EVL 8 §).
Edustuskulujen kokonaismäärällä ei ole merkitystä, mutta niiden tulee liittyä liiketoimintaan. Arvonlisäveroa ei saa vähentää edustusmenoista lainkaan.

Kokous- ja neuvottelukulut
Neuvottelumenot ovat lähtökohtaisesti tulo- ja arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia
liiketoiminnan kuluja. Neuvottelumenoja ovat myös yrityksen sisäisistä palavereista tai
hallintoelinten kokouksista aiheutuvat menot. Vähennysoikeus koskee myös kohtuullisessa määrin alkoholi- ja tupakkatuotteiden hankkimisesta aiheutuneita menoja. Niin
ikään samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden väliset neuvottelukulut ovat vähennyskelpoisia, jos neuvottelut liittyvät konsernin toimintaan yleensä, esimerkiksi budjetointiin tai
henkilöstö-kysymyksiin.
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Markkinointikulut
Markkinointi- ja mainostilaisuus on kaikille potentiaalisille asiakkaille avoin tilaisuus, jolla
pyritään tekemään laajasti tunnetuksi yritystä ja sen tuotteita. Tilaisuuden kustannukset,
myös tilaisuudessa tapahtuvasta vähäisestä tarjoilusta aiheutuneet, ovat tulo- ja arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia. Markkinointi- ja mainostilaisuuteen liittyvästä ravintolassa tapahtuvasta tarjoilusta aiheutuneet menot on kuitenkin katsottu oikeuskäytännössä edustusmenoiksi. Tiedotusvälineiden edustajille järjestettäviä avoimia tiedotustilaisuuksia kahvi- ja muine tarjoiluineen ei pidetä edustustilaisuuksina.

Pikkujoulut yms. henkilökuntajuhlat
Henkilökunnalle järjestettävistä pikkujouluista yms. tilaisuuksista aiheutuvat kustannukset ovat vähennyskelpoista menoa, jos pikkujoulut järjestetään yhteistilaisuutena koko
henkilökunnalle tai tietyn yksikön henkilökunnalle. Tilaisuus tulee järjestää työnantajan
määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Vähennys koskee myös alkoholia ja tupakkavalmisteita. Juhlat voi järjestää myös työpaikan ulkopuolella. Jos tilaisuuteen osallistuu
myös asiakkaita, kulut ovat heidän osaltaan arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomia.
Tällöin kustannukset jaetaan osallistujien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja asiakkaista aiheutuvat kustannukset verotetaan edustusmenona.

Lahjat
Kohtuullisen arvoinen joululahja työntekijöille on yritykselle tuloverotuksessa vähennyskelpoista kulua eikä sitä katsota työntekijän palkaksi. Kohtuullisen arvoisen joululahjan
ylärajana voidaan pitää noin 100 euroa. Joulurahat, lahjakortit, ostokortit tai muut rahaa
vastaavat lahjat katsotaan työntekijän palkaksi niiden arvosta riippumatta, jos niitä ei ole
yksilöity tietyn tavaran ostamiseen. Henkilökunnan joululahjat eivät ole koskaan arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoista kulua.
Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille voidaan antaa niin sanottu massalahja, jonka arvo
on maksimissaan noin 35 euroa. Massalahja on yritykselle vähennyskelpoista kulua sekä
tuloverotuksessa että arvonlisäverotuksessa. Alkoholilahjat katsotaan aina edustusmenoksi. Jos halutaan antaa asiakkaalle tai yhteistyökumppanille yksilöity, arvokkaampi
lahja, se katsotaan edustusmenoksi.
Yksityiskohtaisempia ohjeita saat kirjanpitäjältäsi tai ota meihin yhteyttä!
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Palkanlaskenta
Työnantajaa velvoittavat monet eri lait, joissa on säännelty työsuhdetta mm. työaikaa,
vuosilomia, velvollisuuksia että oikeuksia. Olemme hiukan avanneet näitä lakeja mitä
työsuhteessa tulisi noudattaa. Näiden lisäksi on toki vielä paljon muita lakeja joita tulee
noudattaa mm. Työturvallisuuslaki, Työterveyshuoltolaki, Tapaturmavakuutuslaki.
Työlainsäädännöstä voitte käydä lukemassa lisää Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta,
osoite on http://tem.ﬁ/tyolainsaadanto

Työaikalaki
Työaikalaki sisältää keskeiset säännökset koskien työaikaa. Työaikalaki on osa työntekijöiden suojelua. Osa lain säännöksistä on pakottavia ja joistain säännöksistä voidaan
sopia työntekijän kanssa. Nämä on tarkkaan määritelty laissa.
Työaikalaki on yleislaki jota sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin. Laki velvoittaa muun
muassa työnantajaa pitämään tiettyjä asiakirjoja kuten työaikakirjanpito, työvuorolistat,
sopimukset tasoittumisjärjestelmästä, paikalliset sopimukset työajasta. Nämä tulee esittää työsuojeluviranomaiselle heidän pyynnöstään. Laki sisältää määräyksiä mm. lepoajoista, ylitöistä, työajasta. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/1996/19960605

Työsopimuslaki
Työsopimuslakia sovelletaan sopimukseen, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja
valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan, TSL 1:1.1.
Työsopimuslaki säätelee työsopimusosapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. Laki
sisältää sääntelyitä työsopimuksesta, työsuhteesta, työsopimuksen kestosta, koeajasta,
velvollisuudet mm. syrjinnästä, tasa-arvosta, työturvallisuudesta, perhevapaista,
työkyvyttömyydestä,
työsuhteen
päättämisestä.
http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/2001/20010055
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Vuosilomalaki
Vuosilomalain tarkoituksena on huolehtia työntekijän työkyvystä ja jaksamisesta. Lakia
sovelletaan työsopimus- että virkasopimussuhteessa olevaan työntekijään. Laissa on
säännelty lomien pituus, vuosilomapalkka, vuosiloman antaminen. Vuosilomalakia
paremmista ehdoista voidaan sopia työehto- tai työsopimuksessa. Työehtosopimuksista
tulee mm. lomaraha/lomaltapaluuraha. Tästä ei ole sovittu itse vuosilomalaissa.
Työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijän vuosilomista ja säästövapaista sekä vuosilomalain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista. Vuosilomakirjanpidosta on
käytävä ilmi lomien pituudet, ajankohdat sekä palkkojen ja korvauksien suuruudet ja
niiden määräytymisen perusteet. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/alkup/2005/20050162

Työehtosopimukset
Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat sopineet eri aloille työehtosopimuksia joiden
tarkoituksena on ollut työrauhan turvaaminen, työehtojen turvaaminen, alakohtainen
sopiminen.
Työehtosopimuksia on kahdenlaisia. On yleissitovia työehtosopimuksia jotka koskevat
kaikkia työnantajia olivatpa he järjestäytyneitä tai ei ja sitten on normaalisitovia työehtosopimuksia jotka koskevat järjestäytyneitä työnantajia. Noudatettava työehtosopimus
määräytyy toimialan mukaan.
Työsuojelun vastuualueet antavat neuvontaa työnantajille siitä pitääkö noudattaa jotakin
työehtosopimusta vai ei. Näitä voi tiedustella Työsuojeluhallinnosta tai sitten olla
suoraan yhteydessä työnantajajärjestöön.
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Ennakonperintä / verot
Ennakonperintää säätelevät ennakonperintälaki ja – asetus sekä Verohallituksen antamat ohjeet. Ennakonpidätys on ennakkoperinnän ensisijainen muoto. Ennakonpidätys
tehdään kaikenlaisesta palkasta, palkkiosta, etuudesta ja korvauksesta joka saadaan työtai virkasuhteessa.
Ennakonpidätys toimitetaan verokorttiin merkityn pidätysprosentin mukaan. Työnantaja
voi halutessaan pyytää verohallinnosta verokortit sähköisesti. Pyyntö tehdään joulukuussa, joten muutosverokorttitietoja ei tule sähköisesti tai kesken vuoden ei voi pyytää verokorttitietoja sähköisesti. Ellei verokorttia ole, on ennakonpidätys tehtävä 60% mukaan.
Palkanmaksu ja verovapaiden matkakustannusten maksaminen tulee ilmoittaa tulorekisteriin viiden päivän sisällä maksutapahtumasta. Tämä sääntö koskee myös luontaisetuja
sekä palkkaennakoita. Työnantaja maksaa työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset kausiveromaksuna kuukausittain verotilille. Eräpäivä on aina palkanmaksua
seuraavan kuun 12. päivä. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/1996/19961118.

Sairausvakuutusmaksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan niiden henkilöiden palkoista, jotka ovat
Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja. Vakuutusmaksuprosentti vaihtelee
vuosittain. Maksetaan ennakonpidätyksen maksamisen yhteydessä. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/1963/19630366
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Yrityksen vakuutukset
Yrittäjä huolehtii vakuutusasiat oman vakuutusyhtiönsä kanssa.

Yrityksen pakolliset vakuutukset
YEL (yrittäjäeläkevakuutus)
Yrittäjää itseään koskee yrittäjän eläkelaki jos hän on yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies tai
osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä enemmistöosakas, jonka omistus
yksin on yli 30 % tai jos omistusosuus yhdessä perheenjäsenen kanssa on yli 50 %.
»

Olet 18–68-vuotias yrittäjä (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden
loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta)

»

Yrittäjätoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta

»

Työskentelet yrityksessäsi (pelkkä omistaminen ei edellytä vakuuttamista).

Myös sivutoimisella yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset
muutoin täyttyvät.
YEL vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden sisällä siitä, kun edellä mainitut ehdot täyttyvät. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/2006/20061272

Yrityksen vapaaehtoisia vakuutuksia
»

Yrittäjän tapaturmavakuutus

»

Yrityksen toiminnan- ja omaisuuden vakuutus

»

Yrittäjän ja/tai henkilöstön sairaskuluvakuutus

»

Yrityksen keskeytysvakuutus

»

Yrityksen oikeusturvavakuutus

»

Yrityksen matkavakuutus

»

Vakuutukset ajoneuvoihin ja/tai koneisiin
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Jos yrityksella on työntekijöitä, pakolliset vakuutukset
Työntekijöiden eläkevakuutus (TyEL)
Työntekijän eläkelaki säätää yksityisellä alalla työskentelevän työntekijän oikeudesta vanhuuseläkkeeseen, osa-aikaeläkkeeseen, kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen
sekä työntekijöiden edunsaajan oikeudesta perhe-eläkkeeseen.
Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan lain mukaisen eläketurvan
työntekijälleen. Työntekijä on myös velvollinen osallistumaan eläketurvansa kustantamiseen työntekijän eläkevakuutusmaksullaan. Vakuutus on otettava ennen palkkojen maksamista, koska yrityksen Tyel -vakuutusnumero on ilmoitettava palkanlaskennan yhteydessä tulorekisteriin.
Työnantaja voi itse päättää mistä vakuutusyhtiöstä eläkevakuutuksen ottaa. Työnantaja
pidättää työntekijän palkasta eläkevakuutuksen määrän, vakuutusprosentti vaihtelee
vuosittain. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella aina vuosittain sovellettavat
prosentit. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/2006/20060395#L10P156

Tapaturmavakuutus
Lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa sosiaaliturvaa, joka korvaa työtapaturmat ja
ammattitaudit. Vakuutus tulee ottaa ennen työn alkamista. Vakuutuksen piirissä ovat työja virkasuhteessa olevat henkilöt, osakkaat ja yhtiömiehet, opiskelijat, maatalousyrittäjät,
rangaistus-, huolto ja hoitolaitoksissa olevat henkilöt.
Yrittäjät voivat ottaa vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutusmaksu määräytyy
riskimaksusta, hoitokuluista ja lakisääteisistä lisistä. Riskimaksu määräytyy työn vaarallisuuden mukaan, hoitokulut ovat vakuutusyhtiö kohtaiset ja lakisääteiset lisät muodostuu
esim. korvausten indeksikorotuksista. Tapaturmavakuutuksen mukana tulee liitännäisvakuutuksena ryhmähenkivakuutus, jonka maksu määräytyy samasta palkkasummasta
kuin tapaturmavakuutuksessa. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/1948/19480608

Työttömyysvakuutus (TVR)
Työttömyysvakuutusmaksua perii työttömyysvakuutusrahasto, joka rahoittaa työttömyysetuudet. Vakuutusmaksuprosentit vaihtelevat vuosittain. Maksuvelvollisia ovat työnantajat, jotka ovat tapaturmavakuutuslain mukaan velvollisia vakuuttamaan työntekijänsä.
Palkansaajan maksuvelvollisuus koskee työ-, virka-, tai palvelussuhteessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Osaomistajat maksavat
pienempää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua kuin työntekijät. http://www.ﬁnlex.ﬁ/ﬁ/laki/ajantasa/1998/19980555

11
Jos yrityksella on työntekijöitä, pakolliset vakuutukset
Työterveyshuolto
Jos yritykselläsi on työntekijöitä, on sinulla velvollisuus huolehtia lakisääteisestä työterveyspalvelusta työntekijöillesi.
Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen.
Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia työntekijöiden palvelusuhteen laadusta
ja kestosta sekä työpaikan koosta riippumatta. Työnantaja voi halutessaan järjestää
työntekijöilleen myös sairaanhoidon. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta.
Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai
järjestää palvelut itse.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät
»

työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla

»

työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset

»

toimenpide-ehdotukset työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi

»

neuvonta ja ohjaus sekä tietojen antaminen työolojen kehittämisestä ja
työntekijöiden terveydestä

»

työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen

»

työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus

»

työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuraaminen, työssä selviytymisen
edistäminen, kuntoutusneuvonta sekä kuntoutukseen ohjaaminen.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairaanhoitoa. Työnantaja voi halutessaan
järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoidon työterveyshuollon palveluiden tuottajan
kautta.
http://www.tyosuojelu.ﬁ/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto
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Hyödyllisiä linkkejä
Tähän on kerätty listaa aloittavalle yrittäjälle hyödyllisistä linkeistä joihin kannattaa
käydä tutustumassa.
Eläketurvakeskus, josta löytyy kattavasti tietoa eläkkeistä
»
http://www.etk.ﬁ/
Työttömyysvakuutusrahasto
»
http://www.tvr.ﬁ/ﬁ/etusivu/
Työsuojeluhallinto
»
http://www.tyosuojelu.ﬁ/ﬁ/
Suomen yrittäjät
»
http://www.yrittajat.ﬁ/
Elinkeinoelämän keskusliitto
»
http://ek.ﬁ/

Sellainen tilitoimiston olisi aina pitänyt olla.
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Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!
Juuso Kiiveri

TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, KLT, KTM
+358 45 672 1945
JUUSO.KIIVERI@FAKTUCON.FI
WWW.FAKTUCON.FI

