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Heinäkuusta alkaen sekä yritysten että koti-talouksien on ilmoitettava Vero-

hallinnolle rakentamisurakoista sekä työmaalla työskentelevistä työnteki-

jöistä kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista 

rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen kokonaisarvo ylittää 

15 000 euroa.  

Uusi ilmoitusvelvollisuus ei koske vain raken-

nusyrityksiä, vaan kaikkia rakennus- ja kun-

nossapitotöiden tilaajia, kuten muiden alojen 

yrityksiä, taloyhtiöitä ja kuntia. Esimerkiksi 

teiden kunnostus kuuluu ilmoitusvelvollisuu-

den piiriin. 

Heinäkuu on ensimmäinen kuukausi, jolta 

rakennustyön tilaajien täytyy kerätä urakka- 

ja työntekijätiedot. Tiedot täytyy ilmoittaa 

viimeistään 5.9. mennessä.  

Ilmoita, vaikka puutteellisesti 

Ilmoitusajan lähestyessä Verohallinto on 

päättänyt helpottaa yritysten tilannetta ja 

hyväksyy aluksi myös puutteelliset ilmoitus-

tiedot. Ilmoittamisen siirtäminen eteenpäin 

ei käytännössä ole enää mahdollista, sillä 

5.9.2014 jälkeen tietojen kokonaan anta-

matta jättämisestä voi seurata laiminlyönti-

maksu 

Kuukausi-ilmoitukset annetaan sähköisesti. 

Massatietojen ilmoittamiseen kätevin ilmoi-

tuskanava on ilmoitin.fi. Jos tietoja ei ole 

paljon, voi tiedot ilmoittaa suomi.fi:n verkko-

lomakkeella (lomake tulossa).  

Lisätietoja ilmoittamisvelvollisuudesta saa 

http://www.vero.fi/rakentamisilmoitukset 

 

Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoituk-

sen, jos: 

 kyseessä on arvonlisäverolain mukai-

nen rakentamispalvelu 

 hän on tehnyt urakasta sopimuksen 

pää-, sivu- tai aliurakoitsijan kanssa 

 tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 

15 000 euroa 

Urakkailmoituksessa annetaan muun muassa 

työmaanumero, työn kesto, urakasta kuukau-

sittain laskutetut määrät ja tiedot työn suo-

rittaneesta urakoitsijasta. 

Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy 

ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhtei-

sellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, 

jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennus-

hankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. 

Rakennuttajan nimeämä työmaan pääto-

teuttaja antaa työntekijäilmoituksen, jos: 

 työmaa on yhteinen rakennustyömaa 

eli siellä työskentelee samanaikaisesti 

tai peräkkäin useampi kuin yksi työn-

antaja tai itsenäinen työnsuorittaja 

 yhteisen rakennustyömaan koko ra-

kennushankkeen arvo ylittää 15 000 

euroa 

Rakentamistiedot  

ilmoitettava  

verottajalle 

Tietokulma 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Etusivu
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/
http://www.vero.fi/rakentamisilmoitukset


Kaupallisten kuljetusten ajo-oikeudet 

muuttuvat 10.9.2014. Muutos koskee kuor-

ma- ja linja-autoja sekä liikennetraktoreita, 

joihin voi kytkeä yli 10 tonnin perävaunun. 

Jos kuljettaminen on maksullista, tarvitsee 

yritys, tai pienemmissä yrityksissä yrittäjä, 

myös liikenneluvan. Etelä-Savon am-

mattiopisto Esedun ammattipätevyyskoulu-

tuksista vastaavan Ossi Malhosen mukaan 

kuljetuksissa ei aina tarvita liikennelupaa, 

mutta ammattipätevyys tarvitaan. 

- Esimerkiksi jos maanviljelijä vie kauppaan 

perunansa myyntiin, hän tarvitsee ammatti-

pätevyyden ajoneuvon kuljettamiseen, 

mutta hän ei tarvitse liikennelupaa, koska 

kuljettaminen ei ole päätoimi, Malhonen 

selventää. 

Malhosen mukaan linja-autojen kuljettami-

sen ammattipätevyysvaatimukset muuttui-

vat jo viime vuoden syyskuussa. Heti muu-

toksen jälkeen sattui useitakin tilanteita, 

että poliisi keskeytti matkan, jos kuljettajalla 

ei ollut ammattipätevyysmerkintää ajokor-

tissaan. Sama tilanne on myös tänä syksynä 

odotettavissa tavaraliikenteessä, jos luvat 

eivät ole kunnossa. 

Jos ajokortti on myönnetty ennen 1.9.2009, 

kuljettaja saa ammattipätevyyden viiden 

päivän lisäkoulutuksella. Jos ajokortti on 

myönnetty tämän päivämäärän jälkeen, 

kuljettaja tarvitsee perustason ammattipä-

tevyyskoulutuksen. 

Jos ammattipätevyyttä ei ole, alkaa nyt olla 
viimeiset hetket hankkia viiden päivän lisä-
koulutus . 

 Kaupallisesta kuljettamisesta luvan varaista 

Esedu, järjestää ammattipäte-
vyys koulutusta Juvalla,  

Pieksämäellä ja Mikkelissä  
elokuussa.  

 
Koulutuksista saa lisätietoa  

https://www.esedu.fi/
aikuiskoulutushaku/

ammattikuljettajat  tai 
Ossi Malhonen p. 044 711 5327. 

Suurempien maatilojen ostoenergian 
määrä on kasvanut vuosikymmenien 
aikana suuresti. Varsinkin kevyen 
polttoöljyn hinnan moninkertaistuessa 
myös kulut ovat kasvaneet. Sähkön 
hinta ei onneksi ole noussut aivan sa-
malla tahdilla, mutta sähköenergian 
kulutus useilla tiloilla noussut tätäkin 
reippaammin.  

Energialaskuja voi ja tulee vähentää 
sopivilla valinnoilla, mm. ympäristön 
energioilla ja lämmön talteenotolla. 
Eräänlaista kierrätystä tämäkin – an-

taa euron kiertää. 

Energiaratkaisut maaseudulla –hanke 
toimii vuoden 2014 loppuun Etelä- ja 
Pohjois-Savossa. Hankkeessa teemme 
mm. maksuttomia vapaamuotoisia 
energiakartoituksia ja halukkaille Maa-
tilan energiasuunnitelmia. Suunnitel-
maan on saatavana reilu tuki. Omavas-
tuuosuus on 160 euroa + ALV. 

Ota yhteyttä ja annetaan uusi suunta 
euroille. 

Mikko Nurhonen 
Energia-asiantuntija 

Annatko euron kiertää  

energialaskussasi? 
Energiaratkaisut maaseudulla- ener-
gia-alan informaatiohanke toimii 
1.10.2012-31.12.2014 Etelä- ja Poh-
jois-Savon alueella. Pääkohderyhmä-
nä ovat maaseudun pienyrittäjät, 
joille annetaan uusinta puolueetonta 
tietoa, lisätään tietämystä energiava-
rojen kestävästä käytöstä, paikallisis-
ta uusiutuviin energiavaroihin perus-
tuvista energiaratkaisuista sekä yh-
teistyömahdollisuuksista energiahuol-
lossa. 

Toimenpiteinä ovat tiedotustilaisuu-
det ja teemapäivät, tiedon välittämi-
nen ja kartoituskäynnit maaseudun 
yrityksiin, vaihtoehtoisten energia-
muotojen investointimahdollisuuk-
sien kartoitus, tiedotus- ja seminaari-
matkat uusimpiin teknologiavaihto-
ehtoihin ja edelläkävijöiden ratkaisui-
hin ja parhaisiin käytäntöihin tutustu-
miseksi. 

Hanketta rahoittavat Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousra-
hasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

Ota yhteyttä energia-asioissa: 

hankevastaava Mikko Nurhonen, Mik-
keli, 043-824 9498 

Jukka Sairanen, Savonlinna, 0400-
165 414 

Olli Pitkänen, Savonlinna, 0400-
126 208 

https://www.esedu.fi/aikuiskoulutushaku/ammattikuljettajat
https://www.esedu.fi/aikuiskoulutushaku/ammattikuljettajat
https://www.esedu.fi/aikuiskoulutushaku/ammattikuljettajat


Monien majoitusta tarjoavien 

yritysten palvelun kokonais-

hintaan sisältyy asiakkaille 

tarjottava aamiainen. Useim-

miten palvelun myynnin ja 

markkinoinnin yhteydessä 

asiakkaalle ei edes erotella 

näkyviin majoitukseen koh-

dentuvaa ja aamiaisen kohdentuvaa hinnan osuutta. Vakiintunut tapa on vain il-

maista, että majoitus- tai huonehinta sisältää aamiaisen. Tässä tilanteessa yrittäjäl-

tä voi päästä unohtumaan, että majoitus ja aamiainen ovat kuitenkin kaksi erillistä 

tuotetta, joihin kohdistuvat myös täysin eri arvonlisäverokannat. Laskutusvaiheessa 

kokonaishinta onkin jaettava näiden erillisten ja eri verokannan mukaan verotetta-

vien palvelujen kesken kummankin palvelun todellisen arvon mukaan. Majoituksen 

arvonlisäverokannan ollessa 10 % ja aamiaisen 14 %. 

Verottajan ohjeen mukaisesti: ”Aamiaisen veron perusteena käytetyn arvon tulee 

vastata aamiaisesta veloitettua todellista myyntihintaa (listahintaa).” Hinnoittelun 

on perustuttava raaka-ainekäyttöön pohjautuvaan kustannuslaskelmaan. Tämän 

laskelman tekemisestä löytyy lisätietoja vero.fi –sivuilta. Aamiaisen veron perus-

teesta tehdyt kustannuslaskelmat yrityksen tulee säilyttää kirjanpitoaineistossaan. 

On myös tärkeää huomata, että aamiaiselle ei voi verottajan näkemyksen mukaan 

olla käytössä kahta eri hintaa esim. edullisempaa majoitukseen kuuluvana palvelu-

na ja kalliimpaa pelkästään ateriapalveluna ostettuna. 

Kirsi Mutka-Paintola 

Yritys– ja elintarvikeasiantuntija 

Majoitus ja aamiainen –  

huomioi hinnoittelussa eri alv-kannat 

 

Lisätietoa osoitteesta: 

http://www.vero.fi/fi-FI/
Syventavat_veroohjeet/
Verohallinnon_ohjeet/2004/
Hotelliaamiai-
sen_veron_peruste_arvonlisa
(10152) 

 Yllämainittu ohje on päivitetty vii-

meksi vuonna 2005 ja ohjeessa mai-

nittua kiinteää 4,70 euron arvoa, ei 

verottajan mukaan voida enää pitää 

luotettavana pohjana aamiaisen hin-

noittelulle. He pahoittelevat sivuil-

laan olevaa tältä osin vanhentunutta 

ohjetta. 

Tietokulma 

Tiedätkö ruokamatkailuyrityksen, jossa on 

mielestäsi ilmiömäinen palvelu ja loistava 

ruoka? Ilmoita löytösi Etelä-Savon vuoden 

ruokamatkailuyritys –kilpailuun. Kilpailun 

tavoitteena on tuoda Etelä-Savo esille ruo-

kamatkailun maakuntana ja löytää alueel-

tamme hyviä tuotteistettuja palvelukoko-

naisuuksia.  

Ehdotuksia palkittavaksi ruokamatkailuyri-

tykseksi voivat tehdä niin asiakkaat, naapu-

rit, tavarantoimittajat kuin yrittäjät itsekin. 

Ehdotuksen yhteydessä tulee perustella, 

miksi juuri kyseinen yritys ansaitsisi Etelä-

Savon vuoden ruokamatkailuyritys -

palkinnon. Kilpailuaikaa on 29.8.2014 saak-

ka.  

Kilpailuun voi osallistua lukemalla oheisen 

QR-koodin älypuhelimella tai osoitteessa 

www.mamk.fi/ruokamatkailu. Sivustolta 

voi tulostaa kilpailuesitteet suomeksi ja 

englanniksi.  

Kilpailun järjestää Mikkelin ammattikorkea-

koulun Eteläsavolaisen ruokamatkailun ke-

hittämishanke – Ruoka matkailun keskiöön. 

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 

Etelä-Savon MKN kanssa. Sitä rahoittaa Eu-

roopan maaseudun kehittämisen maata-

lousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

Yhteystietonsa jättäneiden ilmoittajien kes-

ken arvotaan ruokaan ja puutarhaan liitty-

viä kirjoja.  

Etelä-Savon vuoden ruokamatkailuyritys 

julkistetaan osana Mikkeli Art & Design -

viikkoa syyskuussa. Voittajayritys saa 

käyttöönsä Etelä-Savon vuoden ruokamat-

kailuyritys –tunnuksen.  

Lisätietoja kilpailusta hankkeen  

kotisivuille www.mamk.fi/

ruoka-

Nyt etsitään Etelä-Savon vuoden ruokamatkailuyritystä! 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2004/Hotelliaamiaisen_veron_peruste_arvonlisa(10152)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2004/Hotelliaamiaisen_veron_peruste_arvonlisa(10152)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2004/Hotelliaamiaisen_veron_peruste_arvonlisa(10152)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2004/Hotelliaamiaisen_veron_peruste_arvonlisa(10152)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2004/Hotelliaamiaisen_veron_peruste_arvonlisa(10152)
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2004/Hotelliaamiaisen_veron_peruste_arvonlisa(10152)


Hankintalaki aiheuttaa monelle pien-
yrittäjälle päänvaivaa. Kilpailutusme-
nettely aiheuttaa sen, että yrittäjät 
empivät, voivatko he olla tarjoajia tai 
riittävätkö resurssit.  

Usein myös hankkijat pelkäävät rangaistus-
ten pelossa keskustella hankinnoista tarjo-
ajien kanssa. Tarjousasiamies Ilkka Liljander 
Misetistä kertoo, että tarjouspyynnön muo-
toilu yhteistyössä tarjoajien ja tilaajan välillä 
on todellakin mahdollista. 

Yhteiselle keskustelulle on kuitenkin reuna-
ehtoja. Hankintasopimuksen tulee perustua 
tarjouspyyntöön, ja tarjoajalla pitää olla 
tieto siitä, mihin hän sitoutuu. Vaatimusten 
pitää kohdistua tasapuolisesti toimittajiin. 
Jos hankinnan sisältö muuttuu oleellisesti 

sopimuskaudella, on tällöin Liljanderin mu-
kaan järjestettävä uusi tarjouskilpailu. 

- Hankkija ei voi asettaa sopimusvaiheessa 
enää lisävaatimuksia. Jotta tilanne selkey-
tyy, voi esimerkiksi hankintasopimuksen 
luonnoksen liittää tarjouspyyntöön, Liljan-
der selvittää. 

Tässä on Liljanderin mukaan muistettava, 
että hankintalaki määrittelee kilpailutuspro-
sessin, mutta hankintasopimus kuuluu sopi-
musoikeuden piiriin. Toisin sanoen sopi-
muskauden aikainen toiminta perustuu 
sopijaosapuolten väliseen sopimukseen, 
eikä ole hankintalain millään tavalla rajaa-
ma. Osapuolten on kuitenkin huolehdittava 
siitä, että hankinnan sisältö ei oleellisesti 
muutu alkuperäisestä.  

Kun sopimus syntyy, palvelujen laatuongel-
mat, hinta-laatu-suhde ja hinta ovat keskei-
simpiä syitä tyytymättömyyteen palvelujen 
hankinnassa. Palvelujen hankinta on usein 
jäädyttänyt laadun kilpailutushetken tasolle 
ja estänyt palvelujen sopimuskauden aikai-
sen kehittämisen. 

- Jos hankintasopimuksessa ei sanallakaan 
mainita kehittämistyötä, tilanne on aika 
hankala, Seuranta, raportointi ja valvonta 
pitää olla kunnossa, Liljander sanoo.  

Syypääksi hän näkee sen, että tarjouskilpai-
luhetken ja tarjouspyynnön merkitystä ko-
rostetaan liikaa, jolloin hankintasopimus jää 
muodollisuudeksi. 

Suvi Korhonen 
yritysasiantuntija 

Tarjoaja ja tilaaja voivat viilata hankinnan tarjouspyyntöä yhdessä 

ProMatkailu–hankkeen 25 innokasta  mat-
kailualan yrittäjää kävivät kahden päivän 
opintomatkalla Keski-Suomessa yhdessä 
ProAgrian yritysasiantuntijoiden kanssa. 
Tutustumiskohteeksi oli valittu majoitus-, 
ruoka-, ja ohjelmapalveluyrityksiä Jämsän 
ja Laukaan alueilta. 

Opintomatkan parasta antia oli päästä tu-
tustumaan lähialueen tuotteistettuihin pal-
veluihin. Varsinkin saunat on naapuri maa-
kunnassa osattu tuotteistaa paljon parem-
min. Ehkä eteläsavolaisille sauna järven 
rannalla on ollut itsestään selvyys ja sitä ei 

ole osattu markkinoinnissa hyödyntää. Pal-
velumuotoilu olisikin hyvä menetelmä tä-
män haasteen ratkaisemiseksi. 

Keskisuomaisilla yrittäjillä oli myös selkeä 
käsitys siitä että jos oma osaaminen ei riitä, 
niin pitää kouluttautua tai palkata alan am-
mattilaisia. Pienyrittäjät eivät millään ehdi 
tehdä kaikkia asioita itse, joten on verkos-
toiduttava. 
Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen 
maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus . 

Kirsi Mättölä 

yritysasiantuntija 

Saunat tuotteistettu Keski-Suomen matkailuyrityksissä 

Riitta Halttunen kertoi Taulun Kartanon 

saunamaailmassa tarinoita tilan alueilta ja 

miten niitä käytettään hyväksi palveluiden 

tuotteistamisessa. 

Kotityöpalvelu voi olla verotonta 
Avun ostaminen kotitöihin ei nyky-
päivänä ole enää vaikeaa. Kotityövä-
hennys on madaltanut kynnystä. Jos 
asiakas kuuluu kunnan sosiaalipalve-
lujen piiriin, voi hän saada kotityö-
palveluja myös täysin arvonlisäve-
rotta.  

Arvonlisäveroton kotityöpalvelu edellyttää, 
että yrittäjä on tehnyt ilmoituksen kunnan 
sosiaalipalveluihin ja kirjoittanut yrityksel-
leen omavalvontasuunnitelman, ja näin 
ollen tuottaa palvelunsa sosiaaliviranomai-
sen valvonnassa. Alv-lainsäädännön mu-
kaan valtion tai kunnan sosiaalihuoltona 
tapahtuva, tai palvelujen tuottaminen sosi-
aaliviranomaisen valvonnassa on verotonta. 

Verottomana tarjottavien palvelujen kanssa 
yrittäjän kannattaa olla tarkkana. Verottaja 
tulkitsee verottomuuden palvelun saajan 
kannalta. Verohallinnon veroasiantuntija 
Mauri Taskisen mukaan kotityöpalvelun voi 
tuottaa verotta, jos palvelun saaja on oikeu-
tettu sosiaalihuoltona tapahtuvaan kotityö-
palveluun. Esimerkiksi sotaveteraaneille 
tuotetun kotityöpalvelun maksaa usein asia-
kas ja veteraanijärjestö. Koska asiakas on 
oikeutettu sosiaalihuoltona tapahtuvaan 
kotiapuun, ovat sekä asiakkaan osuus että 
veteraanijärjestön osuus laskusta arvonli-
säverottomia. Taskinen painottaa, että ve-
rottomuus koskee vain niitä yrityksiä, jotka 
ovat hoitaneet ilmoitusvelvollisuutensa kun-
taan ja myös tehneet omavalvontasuunni-
telmat järjestykseen. 

- Usein on epäselvyyttä siitä, kuinka ALV 
käsitellään silloin, kun laskun maksaakin 
asiakkaan puolesta vaikkapa omainen. Jos 
asiakas on oikeutettu sosiaalihuoltojen koti-
työpalveluun, niin on sama, kuka laskun 
maksaa. Laskussa täytyy vain näkyä, kenelle 
palvelu on tuotettu, Taskinen tarkentaa. 

Etelä-Savon ProAgria järjesti Juvalla Partalan 

Kuninkaankartanossa huhtikuun alkupuolella 

kotityöpalveluyrityksille ALV-tietoiskun. Tilaisuu-

teen kokoontui yli 30 kotityöpalvelualan yrittä-

jää. Tilaisuus oli osa Kilpailukykyä eteläsavolai-

seen maaseutuyrittämiseen –hanketta, jota ra-

hoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maa-

talousrahasto ja  

Etelä-Savon ELY-keskus. 



Lyhyt alv-jaksotus tarkentaa rahan kiertoa 
Arvonlisäveron kausi-ilmoitus annetaan tavalli-

sesti kerran kuukaudessa. Pienyritys on kuiten-

kin oikeutettu pidennettyyn ilmoitusjaksoon 

erityisperustein. Usein veroihin ja kirjanpitoon 

liittyvät menettelyt tuntuvat vaikeilta ja siksi 

jotkut haluavat pidempää ilmoitusjaksoa. 

ProAgria Etelä-Savon talous- ja yritysasiantuntija 

Mikko Penttinen näkee asian kuitenkin toisin. 

- Lyhemmässä ilmoitusjaksossa on monta hyvää 

puolta. Suurin arvo tulee siitä, että muistiinpa-

not tai kirjanpito tulee tehtyä nopeammin ja 

käytettävissä on aina tieto, mistä rahat ovat 

tulleet ja mihin menneet, Penttinen sanoo. 

Penttisen mielestä verosummaa tärkeämpää on 

saada ajantasaista tietoa talouden hallinnasta ja 

yrityksen johtamiseen. Vuosimenettelyssä osa 

asioista unohtuu tai voi olla pahasti myöhässä, 

jos tieto saadaan vasta seuraavan vuoden helmi-

maaliskuussa.  

- Pelkillä tiliotteiden saldoilla tulee toimeen, jos 

aina on vähintään kymmeniä tuhansia euroja 

tilillä ja siellä ei liiku mitään muuta rahaa kuin 

yrityksen omia tuloja ja menoja, Penttinen sa-

noo. 

Hänen mielestään esimerkiksi silloin, kun metsä-

talouden veroilmoitukseen tarvitaan vain muu-

tama tosite, vuosimenettely on käytännöllinen 

tapa. Silloinkin on seurattava, että liikevaihto ei 

nouse yli 25 000 euron. 

Lyhyempään ilmoitusjaksoon voi hakeutua itse 

vähintään kolmeksi tilikaudeksi. Esimerkiksi 

investointien ja peruskorjausten aikaan kan-

nattaa vaihtaa vuosimenettelystä kk-

menettelyyn. Tällöin alv-palautukset ostoista 

saa nopeasti käyttöön. Tällä voi olla suuri merki-

tys aloitusvaiheen jälkeisiä ostoja rahoitettaes-

sa; lainarahan määrä hankkeen valmistuttua voi 

jäädä parhaimmillaan parikymmentä prosenttia 

pienemmäksi. 

Jos maksuvalmiudessa on häiriöitä, on lyhyt 

ilmoitusjakso aina parempi tarkan tiedon vuoksi.  

- Laskut ja velat eivät häviä mihinkään. Tilanne 

pahenee siitä, että tarkoituksellisesti yrittää olla 

välittämättä niistä, Penttinen painottaa. 

Muiden veroilmoitusten kohdalla lyhyt jakso 

nopeuttaa ja helpottaa tekemistä, koska niihin 

tarvittavat tiedot tulevat samalla kootuksi kalen-

terivuoden tai tilikauden vaihteeseen mennessä. 

Jos kirjanpidon ja ilmoitukset hoitaa tilitoimisto, 

lyhyt jakso on hyödyllinen siksi, että asiat ja 

asiakkaat eivät ruuhkaudu vuoden alkuun 2 – 3 

kk jaksolle.  

Mikko Penttinen 

Talous- ja yritysasiantuntija 

 tavallisesti kausiveroilmoitus 1 krt/kk. 

 sähköinen ilmoitus kohdekk:sta annetaan seuraavan toisen kk:n 

12. pv, esim. 12.7.2014 annetaan toukokuun 2014 tiedot. Paperi-

ilmoitus oltava verottajalla viisi päivää aikaisemmin. 

 maksettava vero oltava 12. päivänä verotilillä. 

Vuosimenettelyssä olevan alv on ilmoitettava ja maksettava helmikuun 

viimeistään 28. päivänä. Tarvittavan rahamäärän voi siirtää verotilille 

ennen eräpäivää odottamaan maksua. 

Pidennettyyn alv:n ilmoitusjaksoon pienyritys on oikeutettu seuraavilla 

perusteilla: 

 neljännesvuosittain 3 kk välein, kun liikevaihto on enintään 25 001 

– 50 000 € 

 kalenterivuosittain, kun liikevaihto on enintään 25 000 € 

 kalenterivuosittain, kun kyseessä on kuvataiteilija tai alkutuotan-

non harjoittaminen luonnollisena henkilönä, kuolinpesänä tai 

yhtymänä. Kun toimitaan yhtiömuodossa (Ay, Ky tai Oy), ratkaisee 

liikevaihdon määrä em. rajojen mukaan 

Jos eurorajat ylittyvät kuluvalla tai tulevalla jaksolla, on siitä ilmoitettava 

Verohallinnolle. Verohallinto voi siirtää verovelvollisen kk-menettelyyn 

rajojen ylittyessä tai jos on laiminlyöntejä ilmoitusten antamisessa ja mak-

samisessa. 

 

Ajan tasalla olevat muistiinpanot ja kirjanpito ovat yksi perustekijä me-

nestykselliselle yritystoiminnalle. Ne auttavat myös ongelmatilanteissa 

selviytymistä tai mahdollistavat oikein ajoitetun alasajon.  

 

Tietokulma 

ProAgrian kassabudjetoinnin avulla yritys voi hakea turvallisuuden 

tunnetta, jotta tuntuma rahavirtoihin säilyy. Palvelu- ja kehitys-

päällikkö Pekka Häkkisen mukaan kassabudjetti selkeyttää erityi-

sesti alkavien, investoivien tai talouskriisissä olevien yrityksien kas-

san hallintaa.  

- Yksinkertaisimmillaan kassabudjetti on toimintasuunnitelman 

muuttamista euroiksi. Kun tuloslaskelmassa asioita katsotaan taak-

sepäin, kassabudjetti miettii tulevaisuuteen, milloin tuloja on tulos-

sa ja mihin menot kannattaa ajoittaa, Häkkinen kertoo. 

Esimerkiksi kasvi-, naudanliha– ja matkailuyrityksien tulot ajoittu-

vat lyhyelle ajalle vuodessa, mutta menoja riittää koko vuodelle. 

Budjetoinnilla esimerkiksi lainojen lyhennykset tai eläkemaksut 

voidaan ajoittaa siten, että kassa ei mene miinukselle.  

Parhaimmillaan kassabudjetti on yrittäjän työkalu. ProAgrian tili-

palvelujen henkilökunta auttaa alkuun, mutta jos vierastaa nume-

roiden pyörittelyä, voidaan tilipalvelussa budjetin teko ja analy-

sointi hoitaa kokonaan. 

Kysy lisää Tilipalvelustamme Anu Linturilta p. 040 756 3948 tai Arja 

Seppäseltä p. 0400 256 593. 

Kassabudjetti rauhoittaa yrittäjän yöunet 



Talousluvut eläväksi kannattavuuskirjanpidolla 

Kannattavuuskirjanpidossa seu-

rataan maatalous- ja puutar-

hayritysten talouden kehitystä. 

Kirjanpitotiloilta saatua arvokasta 

tietoa hyödynnetään näiden 

tilojen lisäksi mm. tutkimuksessa, 

maataloushallinnossa, talousneuvonnassa, maatalous-opetuksessa ja 

mediassa. Tuloksilla on myös tärkeä merkitys EU:n maataloustukineu-

votteluissa. 

Maatalouden kannattavuuskirjanpitoaineiston keruu aloitettiin järjestel-

mällisesti Suomessa vuonna 1912. Nykyisin toimintaa ylläpitää ja kehittää 

MTT Taloustutkimus, joka hoitaa kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä 

Suomen lakisääteisen velvoitteen toimittaa maataloutta kuvaava yritysai-

neisto EU:n FADN-tietojärjestelmään. Eteläsavolaisten tilojen aineiston 

keruusta ja tallentamisesta vastaa ProAgria Etelä-Savo. 

Maksutonta ja luotettavaa  

Kannattavuuskirjanpidossa mukana olevat tilat saavat täsmällistä ja ver-

tailukelpoista tietoa maatilansa tai maaseutuyrityksensä toiminnan kan-

nattavuudesta. Uusia tiloja otetaan jatkuvasti mukaan. Palvelu on tiloille 

maksutonta, mutta vaatii hieman tietojen kokoamistyötä. Kaikkia tietojen 

käsittelyyn osallistuvia sitoo täysi vaitiolovelvollisuus. Heillä ei ole oikeutta 

luovuttaa aineistoa tai yrittäjien nimiä kenellekään ulkopuoliselle. 

Tutustu Taloustohtoriin 

Taloustohtori-verkkopalvelussa maakunnalliset ja valtakunnalliset keskiar-

vot ovat kaikkien taloudesta kiinnostuneiden käytettävissä. Saatavilla on 

mielenkiintoista vertailuaineistoa tuotantosuunnittain, tilakokoluokittain 

sekä alueittain. Käy tutustumassa www.mtt.fi/taloustohtori  

Kirjanpitotilojen oman tilan tiedot sekä ennusteet löytyvät salasanojen 

takaa Omat valinnat-osiossa. 

Lisää tiloja kannattavuuskirjanpitoon 

Kaikilla maatilan tai maaseutuyrityksen taloudesta kiinnostuneilla on 

mahdollisuus päästä mukaan kannattavuuskirjanpitotilojen joukkoon. 

Liittyminen on maksutonta. ProAgrian neuvoja auttaa alkuun ja opastaa 

tarvittaessa tietojen kokoamisessa. Vuosittaiseen seurantaan tarvitaan 

tilan verokirjanpito, viljelytiedot, tuotantomäärät, omaisuudessa tapahtu-

neet muutokset ja työtuntien vuosisummat. Mikäli talousasiat kiinnosta-

vat, ota yhteys ProAgria Etelä-Savon kannattavuuskirjanpitoneuvojaan. 

Lisätietoja ja opastusta kannattavuuskirjanpitoon liittymisestä: Talous- ja 

yritysasiantuntija Mikko Penttinen p. 0400 256 590  

mikko.penttinen@proagria.fi  tai yritysasiantuntija Virpi Rönkkönen  

p. 040 186 5374, virpi.ronkkonen@proagria.fi  

Mihin yrittäjän arkeasi haastavaan asiaan haluaisit saada 

ratkaisun - innovatiivisen ja jopa uuden? Onko Sinulla idea, 

jota et ehdi työstämään? Tai palvelu, johon haluaisit potenti-

aalisen kohderyhmän mielipiteitä?  

Tuo haasteesi INNO 24h –leirille ja 

haasta leiriläiset! 

INNO24h on Mikkelin oppilaitosten (Etelä-Savon ammattiopisto, 

Mikkelin ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Ruralia ja Otavan 

opisto) opettajille ja asiantuntijoille sekä yrityksille suunnattu 24 

tunnin leiri, joka toteutetaan Susiniemessä 9.-10.10.2014. 

Leirillä käsitellään aitoja yrityscaseja niin, että yrittäjät antavat leiri-

läisille tehtävän johonkin yrityksen kehittämishaasteeseen liittyen. 

Tehtävien on hyvä olla riittävän haasteellisia. Teemat voivat olla 

mitä tahansa yritystoimintaan liittyvää (johtaminen, markkinointi, 

myynti, tuotekehitys jne.). Tavoitteena on saada aikaiseksi tunne, 

että ”tämä on mahdoton ratkaista yhdessä yössä".  

Toivomme, että pääset itse paikalle tehtä-

vänantovaiheessa (9.10) ja olet leirin lo-

pussa 10.10. arvioimassa tuloksia. Halu-

tessasi voit olla leirillä koko leirin ajan. Koko lysti maksaa yrityksel-

lesi vain satasen.   

Tuloksellisuustakuusta vastaa Suomen paras tuotteistaja Jari Pa-

rantainen, joka sparraa koko leirin ajan.  

Järjestyksestä ja kurinpidosta vastaavat MAMKin ja Esedun opis-

kelijat. Lisätietoja Tuija Pylkkänen, Esedu, p. 044 711 5448 . Tui-

ja.pylkkanen@esedu.fi 

Ilmaista innovaatiopotentiaalia tarjolla yrittäjille! 

Yhden yön ihme!  

Tiedätkö mitä sinun pitäisi tietää yrityksesi  

talousasioista?  

TALOUDEN ABC  -TEEMAPÄIVÄ 

PIEKSÄMÄKI 17.9.2014, kello 9-13 kaupungintalo 

Päivän aikana perehdytään yleisellä tasolla mm. yrityksen talou-
den tunnuslukuihin, kannattavuuteen ja siihen miten suunnitte-
lulla voidaan vaikuttaa asioihin.  

Teemanpäivän vetäjä on  

talous- ja yritysasiantuntija Mikko Penttinen. 

Hinta: 25 /hlö (+ alv 24 %) sis. aamukahvit ja 
luentomateriaalin.  

Ilmoittautumiset viimeistään 10.9.2014 p.0400 
261 094. Kerro ilmoittautuessa mahdollinen erityisruokavalio. 

Lisätietoja antaa ProAgrian yritysasiantuntija Kirsi Mättölä, p. 
0400 826 789, kirsi.mattola@proagria.fi  

 

Ruoka liittyy tiiviisti kulttuuriin ja erilaisiin kulttuuritapahtumiin. 

Ravintola Waahdon terassilla Savonlinnassa keskustellaan Pyhän 

Olavin Päivänä eli 29.7.2014 klo 14 kulttuurista ja ruoasta. Tilai-

suuden juontaa Aarno Cronvall ja keskustelijoina ovat taiteilija 

Johanna Oras, Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja, 

yrittäjä Janne Leinonen ja Ravintola Waahdon edustaja. 

Keskustelutilaisuuden järjestää Eteläsavolaisen ruokamatkailun 

kehittämishanke – Ruoka matkailun keskiöön. Mikkelin ammatti-

korkeakoulun hallinnoimaa hanketta rahoittavat Euroopan maa-

seudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.   

Kulttuuri ja ruoka keskustelun keskiössä  

Savonlinnan kesässä 

http://www.mtt.fi/taloustohtori
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