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”Kun palkkauspäätöksen on tehnyt,
on hyvä olla suunnitelma siitä, miten
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tajana joulukuussa 2016. Työskentelin aiemmin yritysjohdon konsulttina. Tilitoimiston rooli on toimia
yrityksen neuvonantajana. Miten konsultin ja neuvonantajan roolit sitten eroavat toisistaan?
Hyvä konsultti tunnistaa potentiaaliset asiakkuudet ja markkinoi palveluitaan tehokkaasti.
Konsultti kertoo osaamisestaan ja tarjoaa palveluita, joissa hän on hyvä ja joihin hänellä on tehokas ja toimivaksi koettu metodologia. Hyvä konsultti vakuuttaa sinut ja sopii kanssasi toimeksiannosta, tekee työnsä tunnollisesti ja laskuttaa (toivottavasti) lopputuotoksesta tai projektiin käyttämästään ajasta.
Neuvonantaja tuntee sinut ja seuraa yrityksesi
tilannetta, tapaa sinua säännöllisesti ja kertoo, miten
yritykselläsi menee. Hän tietää, mikä on sinulle yrittäjänä tärkeää ja miten yritystäsi kannattaisi kehittää ja mahdollisesti kasvattaa. Hän myös miettii,
miten voi auttaa sinua vaurastumaan henkilökohtaisesti tai muuttamaan varallisuutesi rakennetta ja
mahdollisesti siirtämään sitä eteenpäin. Hyvä neuvonantaja asettaa sinun etusi oman etunsa edelle.
Hän uskaltaa kertoa, jos jossain asiassa ei ole (taloudellisesti) järkeä, silläkin riskillä, että loukkaannut asiasta ja hän menettää asiakkuutesi. Hyvä neuvonantaja haastaa myös ajatteluasi ja tarjoaa sinulle
mielestään parempia vaihtoehtoja, vaikka helpompi
olisi vain tehdä mitä pyydetään – ja laskuttaa sinua
siitä. Hyvä neuvonantaja tuntee omat rajallisuutensa
ja kertoo sinulle, milloin olisi parempi käyttää toista,
vielä parempaa neuvonantajaa, joka on erikoistunut
kyseisiin asioihin.
Pyydän, että haastat nykyisen tapasi toimia
oman tilitoimistosi kanssa ja annat sille mahdollisuuden tulla neuvonantajaksesi.
Antti Soro on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja.
Taloushallintoliitto on auktorisoitujen tilitoimistojen ja
taloushallinnon palveluja tarjoavien konsulttiyritysten
valtakunnallinen toimialajärjestö.

LYHYESTI
Markku Ojala, Taloushallintoliiton johtava asiantuntija

1,08 %
On maksetuista
palkoista perittävä
työnantajan sotumaksu
vuonna 2017.

Osakeyhtiöiden koroton ennakko
veron täydentäminen poistuu
yritysten ennakkoverotusta ensi syksystä lähtien.
Osakeyhtiömuotoiset yritykset ovat voineet maksaa oma-aloitteisesti niin
sanottua ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään
saakka, mikäli ennakkoverot eivät ole vastanneet tilikaudelta odotettavissa
olevaa yhteisöveroa. Osakeyhtiö on voinut näin välttää koron verovajeen
osalta, jos maksu on tapahtunut neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, missä ajassa veroilmoituskin on annettava. Nyt koroton maksuaika
ja ennakon täydennysmaksumahdollisuus ovat poistumassa. Osakeyhtiön
verotuksessa ryhdytään perimään verovajeelle korkoa tilikauden päättymistä
seuraavan toisen kuukauden alusta lähtien. Jos tilikausi on kalenterivuosi,
koron laskenta alkaa näin helmikuun alusta toukokuun alun sijaan. Ennakoita yritykset voivat täydentää tai hakea alennettavaksi taikka poistettavaksi Verohallinnon sähköisessä palvelussa, joka avataan uuden menettelyn
käyttöönoton yhteydessä.
LAKIMUUTOS MUUTTAA

SANOTTUA

Usein he paahtavat töitä
innostuneina ja unohtavat
huolehtia jaksamisestaan.
SUOMEN YRITTÄJIEN TYÖMARKKINA-ASIOIDEN PÄÄLLIKKÖ
HARRI HELLSTEN KAUPPALEHDESSÄ 16.11.2016 KERTOES
SAAN YRITTÄJIEN ENNALTAEHKÄISEVÄSTÄ TYÖTERVEYS
HUOLLOSTA.

VALTION TULOVERO
ASTEIKKOON VAIN
INFLAATIOKOROTUS
tuloveron tulorajoja tarkistettiin hieman ylöspäin, mutta
asteikkoon ei tehty muita muutoksia
viime vuodesta. Tulorajoja nostettiin
kahdella sadalla eurolla ansiotulojen
tuloveroasteikon ala- ja yläpäässä;
asteikon keskellä korjaukset olivat
euromäärältään hieman suurempia.
Verotettavan ansiotulon alaraja
valtionverotuksessa on nyt 16 900
euroa. Ylintä tuloveroprosenttia
(21,5 prosenttia) ryhdytään soveltamaan 73 100 euron ylittyessä.
Pääomatulojen verotukseen ei tullut
mitään muutoksia. Pääomatulojen
tuloveroprosentti on edelleen 30, ja
kun pääomatulot ylittävät 30 000
euroa, vero ylittävältä tulon osalta on 
34 prosenttia.
VALTION

KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ muutettiin vuodelle 2017 korottamalla korvausasteita viidellä prosentti

yksiköllä. Kotitalousvähennyksenä saa 20 prosenttia maksetusta palkasta ja sen sivukuluista
tai 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta
työkorvauksesta. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta ja vain työn osuudesta.
Kotitalousvähennyksen euromääräiset enimmäismäärät pysyivät samoina kuin viime vuonna.
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LYHYESTI

50 €
Uusi 50 euron seteli
otetaan käyttöön 4.4.2017.
Kaikista euroseteleistä
50 euron setelit ovat
yleisimmin käytettyjä.
Niiden osuus on 45 %.

Yrittäjävähennys

viisi prosenttia verotettavasta tulosta
liikkeen- ja ammatinharjoittajat, henkilöyhtiöiden yhtiömiehet,
sekä maatalouden, metsätalouden ja porotalouden harjoittajat saavat verotuksessa yrittäjävähennyksen.
Vähennys on viisi prosenttia mainitussa toiminnassa syntyneestä verotettavasta
tulosta tappioiden vähentämisen jälkeen. Vähennykselle ei ole euromääräistä ylärajaa. Vähennys tehdään ennen kuin yrityksen, maa-, metsä- tai porotalouden
tulo jaetaan verotettavaksi pääoma- ja ansiotulona. Vähennys tehdään yrittäjän
henkilökohtaisessa verotuksessa. Myös henkilöyhtiöiden (avoimet yhtiöt ja kommadiittiyhtiöt) yhtiömiehillä vähennys tehdään yhtiömiesten henkilökohtaisessa
verotuksessa siitä tulo-osuudesta, joka yhtiösopimuksen mukaan heille kuuluu.
Vähennyksen avulla nykyhallitus haluaa antaa hyvitystä niille yrityksille ja
yrittäjille, jotka eivät hyötyneet vuonna 2014 toteutetusta ja osakeyhtiöitä hyödyntäneestä yhteisöveron alennuksesta. Lain tavoitteena on näin eri yritysmuotojen välisten verotuksellisten erojen tasaaminen.
Yksiselitteisesti ei tosin yhtä yritysmuotoa voida todeta verotuksellisesti
edullisemmaksi kuin toista. Esimerkiksi pienistä tuloista yksityinen liikkeenja ammatinharjoittaja saattaa maksaa vähemmän veroa kuin osakeyhtiö, jonka
yhteisöverokanta on 20 prosenttia.
Yrittäjävähennys myönnetään ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. Vähennys lasketaan verotuksessa ilman, että yrittäjän pitäisi
sitä erikseen vaatia.
YKSITYISET

OSAKEOMISTUKSET
JULKISEEN REKISTERIIN
YHTIÖIDEN pitää ryhtyä rekisteröimään

ne osakkeenomistajat, jotka omistavat yhtiönosakkeista yli 25 prosentin
suuruisen osuuden. Julkinen rekisteri
perustetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen kaupparekisterin yhteyteen.
Rekisteröintivelvollisuus perustuu
eduskunnassa loppuvuodesta vielä
käsiteltävänä olleeseen rahanpesulain
uudistukseen, jolla halutaan parantaa mahdollisuuksia tunnistaa yhtiöt
ja niiden taustalla olevat henkilöt.
Tunnistamis- ja tuntemisvelvollisuus
on lain mukaan muun muassa pankeilla
ja tilitoimistoilla.

TILINPÄÄTÖS REKISTERIIN – TAI POIS REKISTERISTÄ

PRH (Patentti- ja rekisterihallitus) on vuoden 2017 alusta lähtien ryhtymässä tiukempiin
toimiin, jotta se saa osakeyhtiöltä ja muilta kaupparekisteriin tilinpäätöksensä jättämään velvoitetuilta yrityksiltä tilinpäätökset rekisteröitäväksi. PRH aloittaa yrityksen poistomenettelyn
kaupparekisteristä, mikäli yritys ei ole omaehtoisesti toimittanut sille tilinpäätösasiakirjojaan.
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TIESITKÖ?

?

Verotilipalvelu
vaihtui OmaVeroon.
Muutos toi myös
uuden maksuviitteen.

1
. Kyse on Verohallinnon
sähköisestä palvelusta, jossa
näkyvät arvonlisävero- ja
työantajasuoritusten ilmoitus- ja
maksutiedot sekä näiden saldo.
		
2.
Ilmoitukset näistä veroista
pitää antaa 1.1.2017 lähtien pääasiassa sähköisesti.

3.
Näiden verojen maksuviite
vaihtui, ja tammikuun verot pitää
maksaa jo uudella viittellä.

4.
Vanhakin viite toimii vielä
jonkin aikaa, ja maksut ohjautuvat
oikein. Jos hoidat maksuliikenteen
itse, viite on kuitenkin hyvä
vaihtaa verkkopankkiin jo nyt.

Mahdollisuus tilitykseen
maksun mukaan
– arvonlisäverolaki muuttui

on nyt yrittäjän valittavissa oleva vaihtoehto myynneistä suoritettavan arvonlisäveron tilittämiseen laskutusmyynnistä.
Aiemmin yrittäjän on pitänyt kohdentaa vero laskutuskuukaudelle ja
tilittää vero valtiolle ennen kuin hän on saanut itselleen maksusuorituksen. Mikäli yrittäjä on joutunut hyväksymään pitkät maksuajat,
hän on joutunut rahoittamaan myynnin veron omasta kukkarostaan.
Maksun mukaan kohdennettavaan ja tilitettävään verotukseen ei
kannata kuitenkaan rynnätä suinpäin.
Jos yritys valitsee laskutusmyyntiin maksuperusteen, sitä pitää käyttää myös ostolaskuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osamaksulla hankitun koneen tai laitteen sisältämän veron yrittäjä
saa hyödykseen vasta vähitellen sitä mukaa kun osamaksuerät tulevat
maksetuiksi. Vähennystä ei siis saa heti kerralla ja kokomääräisenä siltä
kuukaudelta, jona kone on tullut yrityksen pihaan. Tämä on hyvä pitää
mielessä punnitessa menettelyn hyötyjä ja haittoja.
Mikäli yrityksellä on käytössä myynti- ja ostoreskontrat, niin maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen siirtyminen tarkoittaa myös muutoksia käytännön rutiineihin, jotta myyntien ja ostojen verot kohdentuvat oikein maksun perusteella. Luonnollisesti menettelyn käyttöönotto
vaatii yhteistyötä ja sopimista tilitoimiston kanssa, jotta menettelyyn
siirtyminen onnistuu jouhevasti.
Yritys voi siirtyä maksuperusteen noudattamiseen ilman erillistä
hakemusta tai ilmoitusta Verohallinnolle. Yritys voi noudattaa maksuperustetta laskutusmyyntiin, kunnes liikevaihto ylittää 500 000 euroa.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla raja on tätä vielä korkeampi.
MAKSUPERUSTE

TILINPÄÄTÖKSET uusin säännöin. Kirjanpitolainsäädäntö

VEROKORTIT 2017 tulevat käyttöön

uudistui vuosi sitten 1.1.2016. Kuluvana keväänä nämä
uudet säännöt otetaan tehokäyttöön ja ensimmäiset
tilinpäätökset laaditaan niiden mukaan.

helmikuun alusta alkaen. Vuoden 2016
verokortti on käytössä vielä tammikuun. Sen tulorajan seuranta nollautui
vuodenvaihteessa.

SUMMA 1/2017

5

TÄRKEÄT
PÄIVÄT
Ennakon täydennysmaksu................................................ 31.1.
Henkilöasiakkaat, liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimen
yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sekä maatalousyrittäjät ja metsänomistajat.
Palkkatietojen vuosi-ilmoittaminen................................ 31.1.
→ Verohallinnolle sähköisenä 3.2. mennessä. Annettava
sähköisesti, jos tulonsaajia on viisi tai enemmän
→ Työeläkevakuutusyhtiölle
→ Tapaturmavakuutusyhtiölle
→ TVR Työttömyysvakuutusrahastolle
Osinkojen vuosi-ilmoitus .................................................. 31.1.
→ Sähköisenä 3.2. mennessä. Annettava sähköisesti,
jos koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa.
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista
osakaslainoista................................................................... 24.2.
VEROILMOITUKSET
Maatalouden harjoittajat
ja metsätalouden lomake 2C*) ......................................... 28.2.
Verotusyhtymät .................................................................. 28.2.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat *)..................................... 3.4.
Elinkeinoyhtymät (Ay tai Ky) ................................................ 3.4.
Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt
(tilikausi päättynyt 31.12.**) ................................................ 2.5.
Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus
vuodelta 2016 ..................................................................... 30.9.
TOISTUVAT PÄIVÄMÄÄRÄT
Verotili-palvelu on korvattu OmaVerolla
Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista:
Ilmoitus ja maksupäivä kuukauden 12. päivä
→ Annettava sähköisesti. Paperinen ilmoittaminen vain
erityisestä syystä.
Kalenterivuosimenettelyssä ilmoitus ja maksupäivä 29.2.
Verotiliote korvataan yhteenvedolla
→ Muodostetaan kalenterikuukausittain
→ Maksamatta olevat verot maksetaan kolmen viikon
kuluessa yhteenvedon muodostamispäivästä
EU-kaupan yhteenvetoilmoitukset kuukauden 20. päivä.
Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kk
kuluessa tilikauden päättymisestä.
*) Vähäistä liike- ja ammattitoimintaa tai vähäistä maataloustoimintaa harjoittavat sekä metsätalouden harjoittajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia,
palauttavat joko 9.5. tai 16.5. (palautuspäivä veroilmoituksessa).
**) Muutoin neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

YRITYKSEN
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT
Työntekijän eläkevakuutusmaksut
TyEL-vakuutettavan ansion alaraja........................ 58,19 €/kk
Tilapäinen työnantaja ................................................. 25,1 % *
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Pieni tai keskisuuri yritys
(vuoden 2015 palkkasumma alle 2 044 500 €) ............ 25,1 %
Suurtyönantaja
(vuoden 2015 palkkasumma yli 2 044 500 €) ............... 25,1 %
Suuruusalennus
(palkkasumma yli 5 M€) ........................- 0,0 % – - 0,0924 %
Lopulliseen maksuun vaikuttavat asiakashyvitys ynnä muut
sellaiset maksua alentavat tekijät.
Yrittäjäeläkevakuutus
18–52-vuotiaat ............................................................. 24,10 %
53–62-vuotiaat
(siirtymäsäännös vuonna 2017–2025) ........................ 25,60 %
63–67-vuotiaat ............................................................. 24,10 %
Aloittavan yrittäjän maksu (48 kk ajalta, 22 % alennus)
18–52-vuotiaat ............................................................. 18,80 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös vuonna 2017–2025).19,97 %
63–67-vuotiaat ............................................................. 18,80 %
Työttömyysvakuutus **)
Palkkasummasta, joka on enintään 2 059 500 € ........ 0,80 %
Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 059 500 € ......... 3,30 %
TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja***) ................. 0,70 %
Tapaturmavakuutus
Keskimäärin 0,8 % palkoista.
Vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) ........................... 0,07 %
Työnantajan sairasvakuutusmaksu ............................ 1,08 %

PALKANSAAJAN
SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT
Sairausvakuutusmaksu (pidätysprosentissa)
Työntekijä ....................................................................... 1,58 %
(päivärahamaksu **** 1,58 % ja sairaanhoitomaksu 0,00 %)
YEL-vakuutettu yrittäjä................................................... 1,64 %
(päivärahamaksu 1,58 %, sairaanhoitomaksu 0,00 %,
lisärahoitusosuus 0,06 %)
Työttömyysvakuutusmaksu
Työntekijän maksu.......................................................... 1,60 %
TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja***)................. 0,70 %
Työeläkevakuutusmaksu
17–52-vuotiaat .............................................................. 6,15 %
53–62-vuotiaat (siirtymäsäännös 2017–2025).............. 7,65 %
63–67-vuotiaat ............................................................... 6,15 %
*) TyEL-vakuutussopimus tehtävä (sopimustyönantaja), jos työsuhteessa jatkuvasti ainakin yksi työntekijä tai työntekijöiden kuuden kuukauden yhtäjaksoinen
palkkasumma on vähintään 8 334 euroa. Mikäli jatkuvassa palveluksessa ei ole
työntekijöitä tai mainittu palkkasumma alittuu, kyse on tilapäisestä työnantajasta. Maksuprosentit pitävät sisällään myös palkansaajan osuuden vakuutusmaksusta.
**) Lisäksi yritys pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja tilittää
maksut Työttömyysvakuutusrahastolle.
***) Esimerkiksi osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa 15–30 % tai
yhdessä perheenjäsentensä kanssa 30–50 % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä
****) Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu
on 0,00 prosenttia.

YRITYKSEN MU ISTIL IS TA 2 0 1 7
LUONTOISETUJEN
VEROTUSARVOJA

KOROT
Peruskorko (1.1.–30.6.2017) ............................................ 0,0 %
Yleinen viivästyskorko vahvistamatta lehden painoon mennessä.
Veronlisäys- ja viivekorko ................................................ 7,0 %
Maksettava yhteisökorko ................................................. 2,0 %
Palautettava yhteisökorko ............................................... 0,5 %
Jäännösveron korko
→10 000 euroon asti ..................................................... 0,5 %
→ yli 10 000 euron osalle .............................................. 2,0 %
Palautuskorko (muut kuin yhteisöt) ............................... 0,5 %

MATKAKUSTANNUSTEN
KORVAUKSET
Kotimaan päivärahat
Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha)................................ 19 €
Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha) ............................ 41 €
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden
matkavuorokauden:
→ vähintään 2 tunnilla .................................................... 19 €
→ yli 6 tunnilla ................................................................. 41 €
Yömatkaraha (vähintään 4 tuntia klo 21–07) .................... 12 €
Ateriakorvaus enimmillään ......... 10,25 € (2 ateriaa 20,50 €)
Kilometrikorvaukset
Oman auton käytöstä .............................................. 0,41 €/km
Käyttöetuauton käytöstä ......................................... 0,10 €/km
Moottoripyörän käytöstä ......................................... 0,32 €/km
Korotukset edellä mainittuihin korvauksiin:
→ Henkilöiden kuljettaminen ........................ 0,03 €/km/hlö
→ Perävaunun kuljettaminen ............................... 0,07 €/km
→ Yli 80 kg painavien
tai suurten esineiden kuljettaminen ............... 0,03 €/km
Ulkomaan päivärahat
Ulkomaan päivärahat on vahvistettu yli 200 maalle tai alueelle.
Esimerkiksi:
Britannia
Lontoo ja Edinburgh
Kiina
Hongkong
Latvia
Liettua
Norja
Ranska
Ruotsi
Saksa

65 €
69 €
66 €
72 €
50 €
48 €
71 €
66 €
63 €
61 €

Tanska
Venäjä
Moskova
Pietari
Viro
Yhdysvallat
New York City,
Los Angeles ja
Washington DC

68 €
53 €
66 €
61 €
51 €
68 €

74 €

Matkapuhelinetu:.................................................... 20,00 €/kk
Ravintoetu: ...................................................................... 6,40 €
kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on välillä 6,40–10,30 €
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta..... 75 %
nimellisarvo enintään 10,30 € (minimi 6,40 €)
Autoetu:
Vapaa autoetu

ikäryhmä A

ikäryhmä B

Ikäryhmä C

Auton
käyttöönottovuosi

2015–2017

2012–2014 ennen 2012

% auton
uushankinnasta JA

1,4 %

1,2 %

0,9 %

€ kuukaudessa TAI

255 €

270 €

285 €

euroa/km

0,17 €/km

0,18 €/km

0,19 €/km

Käyttöetu

ikäryhmä A

ikäryhmä B

Ikäryhmä C

Auton
käyttöönottovuosi

2015–2017

% auton
uushankinnasta JA

1,4 %

1,2 %

0,9 %

€ kuukaudessa TAI

105 €

120 €

135 €

0,07 €/km

0,08 €/km

0,09 €/km

euroa/km

2012–2014 ennen 2012

Asuntoetu: kysy tilitoimistostasi
Työsuhdematkalippu: Työsuhdematkalippu on työntekijälle
veroton etu 300 euroon asti ja 751–3 400 euron osuudelta.
Liikunta- ja kulttuurisetelit: Verovapaa, jos edun arvo on
enintään 400 €/vuosi/hlö

ARVONLISÄVEROT:
Yleinen verokanta............................................................... 24 %
Alennetut verokannat
→ Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
→ Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet*) lääkkeet,
liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilö
kuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden
myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti,
tekijänoikeuskorvaukset 10 %
*) Vähintään kuukauden ajaksi tilatut. Irtonumeromyynti 24 %.

Koko lista ulkomaanpäivärahoista osoitteessa www.vero.fi.
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Suomen Yrittäjien
valtakunnallisen
omistajanvaihdoshankkeen
projektipäällikkö Mika
Haaviston mukaan
todelliset ongelmat piilevät
arvonmäärityksen taustalla.

Monen muuttujan
arvonmääritys
Sekä ostajat että myyjät pitävät arvonmääritystä yhtenä
yrityskauppojen suurimpana ongelmana. Siksi sen tekeminen
edellyttää ulkopuolista asiantuntija-apua. Arvonmääritys on
kuitenkin aina arvio – ei yksiselitteinen totuus.
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L I S Ä A RVOA

Teksti: Vesa Ville Mattila
Kuvat: Roope Permanto

Y

rityksen arvo on monen sei
kan summa, ja erilaiset näke
mykset siitä saattavat kärjistyä
suunniteltaessa yrityskauppaa
tai sukupolvenvaihdosta. Myyjä, ostaja
ja rahoittaja näkevät yrityksen, sen tilan
teen, toimintaympäristön ja tulevaisuu
den toisistaan poikkeavalla tavalla.
Erilaisten näkökulmien vuoksi yrityk
sen arvoksi ei hevin saa yhtä lukua, vaan
arvohaarukan ja sitä selittävät tekijät. Yri
tyksen oikea arvo on lopulta se, jolla osa
puolet kaupan toteuttavat.
Suomen Yrittäjien valtakunnallisen
omistajanvaihdoshankkeen projektipääl
likkö Mika Haavisto myöntää arvonmää
rityksen haasteellisuuden, mutta muis
tuttaa todellisten ongelmien piilevän sen
taustalla.
– Myyjä katsoo historiaa ja näkee yri
tyksensä arvon mahdollisimman myön
teisessä valossa. Ostaja ja rahoittaja puo
lestaan arvioivat yrityksen epävarmaa
tulevaisuutta ja sitä kautta sen arvoa. Kau
pan syntyminen edellyttää näiden arvon
määritysten kohtaamista.

Myyntikunnossa
kaiken aikaa
Haaviston mukaan myyjällä tulisi olla
parempi käsitys yrityksensä todellisesta
arvosta. Yrittäjän tulisi kaiken aikaa olla
selvillä toimiensa vaikutuksesta yrityk
sensä arvoon.
– Omistajan kannattaa ajatella yritys
tään kauppatavarana. Käytännössä tämä
tarkoittaa yrityksen pitämistä myynti
kunnossa aina, vaikka välittömiä myynti
aikeita ei olisikaan.
Haavisto poimii päätekijät, jotka nos
tavat yrityksen myyntikuntoa ja samalla
sen arvoa. Niitä ovat tyytyväiset asiak
kaat, hyvä kannattavuus, toimivat proses
sit, osuvat tuotteet ja palvelut sekä työs
sään viihtyvä henkilöstö.
Mitä paremmin yritys voi ja toimii, sitä
arvokkaampi se on.

Asiantuntija-apuun
kannattaa turvautua
Myymistä harkitsevan yrittäjän täytyy
ensin päättää, haluaako hän todella luo
pua yrityksestään ja mitä on aikeissa
tehdä yritystoiminnasta luopumisen
jälkeen. Sen jälkeen avuksi tarvitaan
yrityskaupan asiantuntija, yritysvälit
täjä. Asiantuntijan valinnassa Haavisto
kehottaa kiinnittämään huomiota tämän
maineeseen.
– Kannattaa kysyä kokemusta arvon
määrityksistä ja suosituksia.
Vastuunsa tunteva välittäjä on ostajan
ja myyjän yhteinen asiantuntija. Myös
asiakkaansa ja näiden liiketoiminnan tun
tevien tilitoimistojen rooli on vahvistu

”

Yrityksen arvoa
nostavat tyytyväiset
asiakkaat, hyvä
kannattavuus,
toimivat prosessit,
osuvat tuotteet
ja palvelut sekä
työssään viihtyvä
henkilöstö.

Teksti: Sirpa Airola

Sinun numerosi
Numeroita ei kannata pelätä: tilitoimiston talousvalmennuksessa ne avautuvat aivan uudella tavalla. Numerot alkavat kertoa, paljonko ansaitsit itsellesi
tarkastelujaksolla sekä näyttävät, kuinka rahasi riittävät talousvalmennuksessa paremmin, kuinka kannattavuus elää ratkaisuistasi riippuen ja miten
toimintasi vertautuu yrittäjäkollegoiden tekemiseen. Numeroiden avulla
suunnitellaan myös tulevaa: ne auttavat, kun teet päätöksiä.
Omat numerosi ovat sinua varten. Sitä paitsi kumppanuus on aina sitä
antoisampaa, mitä enemmän kumpikin yhteisestä asiasta innostuu. Kiinnostu
siis kirjanpitäjästäsi, hänellä voi olla sinulle uutta annettavaa yhteisten
numeroittenne parissa. Muista tämä jo seuraavassa tapaamisessanne.
Olemme täällä Taloushallintoliitossa kirjanpitäjäsi taustatukena.
Tarjoamme hänelle valmennusta ja työkaluja, jotta yhteistyönne olisi mahdollisimman onnistunutta. Ja ennen kaikkea sinulla juuri sellainen tulevaisuus, jota yrittäjänä tavoittelet. Autamme sinua yhdessä.
Terveisin Sirpa Taloushallintoliitosta
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massa yrityskauppoihin valmistautumisessa. Haaviston mielestä
tilitoimistot voisivat entistä enemmän toimia yrityksen liiketoi
minnan kehittämisen konsultteina.
– Tilitoimistot näkevät luvuista yrityksen kehityksen suh
teessa sekä omaan toimintahistoriaansa että muihin yrityksiin.
Niiden perusteella tilitoimistot pystyvät neuvomaan asiakastaan.
Jos omistajan virta näyttää ehtyvän, saattaisi vastuullinen tilitoi
misto ehdottaa esimerkiksi yrityskauppaa.

Tuottoarvo tähyilee tulevaisuutta
Pienten ja keskisuurten yritysten arvo määritellään käytän
nössä kahdella tavalla: yrityksen tuottoarvon tai substanssi
arvon perusteella.
Tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys on edellis
vuosina tehnyt tulosta. Se siis pohjautuu menneiden vuosien
tuloslaskelmiin. Koska ostaja kuitenkin ostaa tulevaisuutta, arvo
pitää määritellä tulevaisuuden perusteella. Siksi tuottoarvon
tekemiseen tarvitaan tulosennuste, jossa tulevat tuotot laske
taan yhteen vaikkapa viideltä seuraavalta vuodelta.
Jotta saataisiin mahdollisimman oikea tulos tulevien vuo
sien tulosennusteita varten, laskelmaan tulee tehdä korjauksia eli
niin sanottuja oikaisuja. Oikaisut edellyttävät asiantuntija-apua.
– Oikaisuissa otetaan huomioon sekä menneisyys että tule
vaisuus. Menneisyyttä ovat esimerkiksi yrittäjän nostamatta jää
neet palkat sekä poistot ja varaukset. Tulevaisuuteen voivat vai
kuttaa myyjän vielä toteuttamatta olevat suunnitelmat, Haavisto
huomauttaa.
Rahoittajien yleisen näkemyksen mukaan yrityskaupan täytyy
maksaa itsensä yrityksen omilla tuotoilla 3–5 vuodessa.

Substanssiarvo on minimihinta
Substanssiarvo tarkoittaa yrityksen velattoman omaisuuden
arvoa. Sen saa laskettua vähentämällä taseen loppusummasta

kaikki velat tai tarkastelemalla yrityksen omaa pääomaa lisät
tynä varauksilla.
– Kyse on tulosta tekevän yrityskoneen arvosta. Sanoisin sitä
yrityksen minimihinnaksi, Haavisto toteaa.
Todellisuudessa yrityskauppojen toteutuminen vaatii muuta
kin kuin yhteen- ja vähennyslaskua. Esimerkiksi taseessa näky
vien myytävien omaisuuserien eli laitteiden, kiinteistöjen ja sijoi
tusten markkina-arvot on selvitettävä. Myös itse kehitetyt rat
kaisut, toimintatavat ja ohjelmistot voivat merkittävästi nostaa
yrityksen arvoa, vaikka ne eivät taseessa näykään.
– Yleensä toimivan ja terveen yrityksen tuottoarvo ylittää
substanssiarvon. Verottajalle tehdyistä tilinpäätösluvuista ei suo
raan löydy totuutta tuottoarvoa tai substanssiarvoa varten. Oikai
suja tarvitaan, Haavisto muistuttaa.

Käytettyjen yritysten markkinat kasvamassa
Kymmenillä tuhansilla suomalaisilla yrityksillä on lähivuosina
edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden kannalta olisi tär
keää, että elinkelpoisiin yrityksiin löytyisi jatkaja tai ostaja.
Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeessa todetaan,
dokumentoidaan ja kehitetään omistajanvaihdokseen sisältyviä
prosesseja ja palveluita hyvine käytäntöineen. Hankkeen myötä
järjestetään alueellisia omistajanvaihdostilaisuuksia yhdessä
asiantuntijoiden, tukiorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa.
– Haluamme herättää yrittäjät aloittamaan ajoissa omistajan
vaihdostoimet. Yrittäjiksi aikovia muistutamme siitä, että tie yrit
täjäksi voi käydä myös yrityskaupan kautta, Haavisto toteaa.
Suomen Yrittäjät toivoo startup-huuman leviävän myös
omistajanvaihdosten partaalla oleviin yrityksiin, jolloin voitai
siin puhua restartup-yrityksistä.
– Restartup tarkoittaa startup-hengen – yleensä uusimpien
digitaitojen – viemistä olemassa oleviin yrityksiin uuden yrittä
jän myötä, Haavisto selittää.

Anna palautetta lehdestä ja voita Pauligin Cupsolo ByMe -kapselilaite
Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön.
Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa lukijakysely.fi/summa.
Osallistumiseen tarvitset Summan oman vahvistuskoodin 2715.
Ja sitten vain onnea arvontaan!

Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua!
Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua
kaikki Otavamedia OMA Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän
numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta
koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2017. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 2.6.2017. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
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Arvottava palkinto on Pauligin
Cupsolo ByMe -kapselilaite sekä siihen sopivia kaakao- ja kahvijuomakapseleita.

KOLUMNI

Yritänkö
aina vaan yksin?

T

yöntekijän palkkaaminen on yksi yrittäjän suurimmista pää
töksistä. Investointi on iso ja sitoutumisaika pitkä. Kynnys
ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on korkea, ja sen
ylittäminen vaatii rohkeutta.
Yksinyrittäjän aloitettua toimintansa päivät ovat usein pitkiä, eikä
aika tahdo millään riittää. Varsinaisen leipätyön lisäksi pitäisi ehtiä hoi
taa hallinnollisia tehtäviä sekä etsiä ja löytää uusia asiakkaita ja myynti
toimeksiantoja.
Mikäli yrittäjä hakee turvallista ratkaisua, laskutettavaa työtä pitäisi
olla vähintään kahdelle henkilölle, ennen kuin uskaltaa tehdä ratkaisun
työllistämisestä. Mutta onko siinä vaiheessa jo liian myöhäistä? Pahim
millaan yrittäjä on ajanut itsensä loppuun. Myynti ja markkinointi voivat
olla jääneet liian vähälle, ja silloin tulevaisuuden työt ovat epävarmoja.
Työllistäminen edellyttää rohkeutta ja selkeää suunnitelmaa. Uusi
työntekijä on investointi, jolle pitää laskea takaisinmaksuaika, mielellään
mahdollisimman lyhyt sellainen. Kun palkkauspäätöksen on tehnyt, on
hyvä olla suunnitelma siitä, miten liikevaihto saadaan vähintään tuplat
tua. Kasvu on kaiken yritystoiminnan edellytys. On syytä myös muistaa,
että asiakkuudet ovat harvoin ikuisesti pysyviä.
Oman yrittäjäurani alussa, kun töitä alkoi olla liikaa, en aktiivisesti
uskaltanut pohtia työntekijän palkkausta. Ohimennen kuitenkin ehdo
tin työpaikan vaihdosta miettivälle äidilleni, että tulisiko hän vähäksi
aikaa auttamaan. Siitä se sitten lähti. Hän ”auttoi” yhdeksän vuotta, ja
parhaimmillaan yritykseni on työllistänyt 19 henkilöä. Aloitin siis hyvin
turvallisella ja luotettavalla vaihtoehdolla, vaikkei äidin ja tyttären väli
nen sanan säilä aina ollut kaikkein rakentavinta työpaikkakeskustelua.
Käytä koeaikaa rohkeasti hyväksesi, aseta työntekijälle selkeät tavoit
teet ja seuraa niitä. Luota myös intuitioon siitä, onko työntekijä sinulle se
oikea. Ole kuitenkin rohkea ja investoi. Hae kasvua ja luota siihen, että
innostunut ja työssään motivoitunut työntekijä saa yrityksesi kukoista
maan. Näin saat mahdollisuuden myös järjestää itsellesi aikaa. Sitä jokai
nen menestyvä yrittäjä tarvitsee.
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Carita Orlando
toimitusjohtaja
ACC Orlando Oy

”

Palkkaamisen
kynnyksen
ylittäminen vaatii
rohkeutta.

Kumpi vai Kampi?
A

B

Ammattilaista ei aina erota rivistä asun
perusteella. Valitsemalla Taloushallintoliiton
auktorisoiman tilitoimiston varmistut siitä,
että talous- ja veroasiasi ovat alan parhaissa
käsissä, keskeytyksettä.
Valitse auktorisoitu ja valvottu tilitoimisto
www.taloushallintoliitto.fi

Osaava – Luotettava

