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Valmentajayrittäjän opas yrityksen talouteen
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Yrittäjänä tärkein tehtävä on aina nostaa oman yrityksen laskutusta suuremmaksi. Sitä summaa, jonka tienaat 
kuukaudesta toiseen yrityksesi tilillesi. 

Se vaikuttaa kaikkein eniten talouteesi.

Sen takia suurin osa Valmentaja-Akatemian tarjonnasta koskee pelkästään sitä aihetta. Tässä oppaassa 
kuitenkin käsittelemme valmentajayrittäjän talouden optimointia.

Talouden optimointi on tärkeää, koska pienellä vaivalla on mahdollista lisätä käytettävissä olevan rahan 
määrää sadoilla, tuhansilla tai jopa kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa.

Sanon tässä vaiheessa, että kyseessä ei ole verojen kiertäminen tai välttäminen. Sitä en tässä opeta. Suomen 
verolait ja - säädökset mahdollistavat kuitenkin paljon erilaisia asioita, joita suurin osa yrittäjistä ei hyödynnä. 

Syy siihen on yksinkertaisesti tiedon PUUTE.

Hyvä asia on, että kaikki nämä asiat kyllä on mahdollista löytää verottajan sekä muiden virallisten tahojen 
sivustoilta ja ohjeista. Huono asia on, että suurin osa niistä on kirjoitettu viranomaiskielellä, josta on vaikea 
tehdä selkoa.

Tämän lisäksi harva kirjanpitäjä ottaa tehtäväkseen auttaa kaikkien näiden kanssa. He olettavat, että sinä 
tiedät nämä asiat. Tämä on tietysti tyhmää, koska sen takia kirjanpitäjälle maksetaan. Ainakin itse maksan juuri 
tästä syystä.

Talouden optimoinnin voi jakaa kolmeen osaan. Sen lisäksi tärkeässä osassa on kirjanpitäjä.

Alkusanat
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Nämä kolme eri talouden optimoinnin osaa menevät monilla tavoin toistensa päälle. Siitä huolimatta talouden 
optimointia on tärkeää tarkastella näistä kolmesta näkökulmasta.

1. Pienennä kulujasi

Opi siirtämään kulujasi yrityksellesi. 

Summat voivat olla kuukausitasolla pieniä, mutta laskemalla vuosikulut yhteen, niistä tulee suurempia. 
Varsinkin kun kerrot sen vielä koko yrityksesi olemassaoloajalla. Nopeasti pienistä puroista tulee suuria 
summia, jotka olisi kiva käyttää johonkin mukavaan.

2. Nosta ostovoimaasi

Ryhdy ostamaan asioita yrityksen piikkiin.

Yrityksen paras puoli on kassassa oleva raha, josta ei ole vielä maksettu veroja ja sen käyttäminen 
hankintoihin. Tällä tavalla (nykyisellä verotuksella) on helppoa nostaa omaa ostovoimaa huomattavasti. 

3. Hyödynnä vähennykset

Selvitä mistä kaikesta voit tehdä vähennyksiä.

Viimeinen askel on oppia löytämään kaikki asiat, mitä verottaja tukee tarjoamalla eri vähennyksiä. Näistäkin 
pienistä puroista kasvaa nopeasti joki, joka tarkoittaa tuhansia euroja vuodessa.

Talouden optimoinnin kolme osaa
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Nostetaan myös erikseen kirjanpitäjä esille, koska se on hyvin tärkeä palanen tätä kaikkea. Jos harkitset 
kirjanpidon tekemistä itse, unohda se heti alkuun. Se on turhaa ja vie aikaa, jonka voisit käyttää myymiseen. 
Puhutaan siitä asiasta kohta lisää.

Hanki kirjanpitäjä, mutta jostain muualta kuin Helsingistä

Kirjanpitäjä on yksi niistä asioista, joissa en suosittele säästämään liikaa. Kirjanpitäjä kannattaa olla, koska se 
vapauttaa sinut tekemään sitä mitä sinun on tarkoitus tehdä: valmentamista. 

Se, että tekisit kirjanpidon itse ja säästäisit sillä satasen tai kaksi kuukaudessa on järjetön ajatus. Kirjanpitäjä 
tekee kirjanpitosi paremmin, nopeammin ja luotettavimmin. Kaiken lisäksi he yleensä konsultoivat ilmaiseksi, 
kunhan osaa vain kysyä jotain.

Suurin osa kirjanpitäjistä ei osaa oma-aloitteisesti kertoa mitään hyödyllistä.

Kirjanpitäjä kannattaa hankkia Helsingin ulkopuolelta pelkästään kustannussyistä. Itse olen maksanut 60% 
edullisempaa hintaa teettämällä kirjanpitoni Jyväskylässä Helsingin sijaan. 

Monet kirjanpitäjät koittavat parantaa kannattavuuttaan tekemällä hinnoittelusta niin monimutkaista, että 
asiakkaan on mahdotonta päätellä paljonko kokonaiskustannukset ovat. Siksi suosin itse tuntipalkalla tekeviä 
kirjanpitäjiä. 

Totta kai aika on huono mittari saadulle hyödylle, mutta ainakin se on ymmärrettävä. Jos hinnastossa on 
jokainen erilainen kirjanpitoon liittyvä aktiviteetti hinnoiteltu erikseen, niin suosittelen juoksemaan. Ainoa asia 
mitä monimutkainen hinnoittelu palvelee, on kirjanpitäjän kate.

Kirjanpitäjä
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Kuinka hoidat kirjanpidon

Kymmenen vuotta sitten oman kirjanpitojärjestelyni toteuttaminen olisi ollut vaikeaa. Miksi? Koska hoidan sen 
nykyään täysin sähköisesti. 

Nykyisin se alkaa olla yleisempää. Silti asiasta uutisoidaan säännöllisesti, että se on vielä Suomessa melko 
harvinaista. Ja minusta tämä on lähinnä typerää.

Hoitamalla asioita sähköisesti, säästän huomattavasti aikaa ja rahaa. Ja kirjanpitomateriaalien toimittaminen 
kirjanpitäjälle on huomattavasti helpompaa. Ja niiden säilöminen minulle paljon yksinkertaisempaa.

Aikaisemmin joka kuun lopussa istuin alas ja keräsin kuitit ja muut paperit kirjekuoreen. Se piti sitten erikseen 
käydä tiputtamassa postilaatikkoon tai postiin.

Nyt kirjanpitäjä voi hakea oma-aloitteisesti seuraavan kuun alussa kaiken tarvittavan eri sähköisistä palveluista.

Tähän on monia eri palveluita ja systeemejä tarjolla. Itselläni on käytössä hyvin yksinkertainen systeemi, joka 
perustuu Dropboxiin ja eTaskuun. 

Dropboxiin tallennan kaikki saapuvat ja lähtevät laskut kansioon, joka on jaettu kirjanpitäjän kanssa. 

Etaskuun tallennan kaikki kuitit, joita syntyy hankinnoista. Kirjanpitäjä pääsee hakemaan sieltä kaikki 
tarvittavat tiedot.

Nykyisin monet kirjanpitäjät suosivat omia tai muita ohjelmia näihin tarkoituksiin. Voit myös ehdottaa tätä 
samaa ratkaisua kirjanpitäjällesi.

E-tasku – aivan mahtava mobiiliapplikaatio kuittirumban vähentämiseen

Harvoin suosittelen mitään niin lämpimästi kuin eTaskua. Toki sen käyttäminen maksaa viitisen euroa 
kuukaudessa (jonka voit vähentää firmasi kuluista), mutta kyllä se helpottaa hommia todella paljon.

Sen sijaan, että säilöisit kuitteja jossain kansiossa tai kuvaisit ne kännykällä ja siirtäisit erikseen johonkin, voit 
eTaskun avulla napata kuitista kuvan, lisätä selityksen, verokannan ja summan ja se siitä.

Säästetty aika ja mentaalinen tila on valtava. Ei tarvitse miettiä kuittien säilyttämistä tai muuta ylimääräistä.
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Yhtiömuodolla voi vaikuttaa omaan talouteen merkittävästi.

Alkuvaiheessa ennen yrittäjäksi hyppäämistä koko bisnesideaa on järkevää testata laskutuspalvelun avulla. 
Tällä tavalla bisneksen saa lentoon ennen kuin ottaa yrityksen perustamisesta kiinteitä kuluja. 

Hyvä laskutuspalvelu on esimerkiksi Ukko.fi.

Laskutuspalvelu on vain testivaiheeseen, koska sen avulla et pääse hyödyntämään ns. yrityksen rahaa tai 
vähennyksiä vaan kaikesta saamastasi rahasta pitää maksaa ensin verot.

Kun tulot ovat säännöllisiä, mutta vielä kohtuullisen pieniä, on järkevintä perustaa toiminimi. Noin 50 000 
euron vuosilaskutuksen kohdalla on järkevää perustaa osakeyhtiö.

Yhtiömuoto
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Pidennä ilmoituskauttasi

Kirjanpitokuluissa voi säästää myös seuraavasti. Verottajalle voi maksaa arvonlisäverot joka kuukausi, 
neljännesvuosittain tai kerran vuodessa.

Jos liikevaihtosi on alle 25000 euroa, voit käyttää vuoden mittaista ilmoituskautta. Silloin teetät kirjanpidon 
kerran vuodessa ja kun kirjanpitäjäsi voi tehdä sen kerralla, hänellä todennäköisesti menee vähemmän aikaa. 

Koska hänen ei tarvitse orientoitua asiaan hetkeksi kerran kuukaudessa, vaan hän voi pakertaa koko paketin 
kasaan kerralla. Jatkuvat keskeytykset hidastavat työtä ja joskus on parempi niputtaa ”pikkuhommia” kasaksi 
ja tehdä ne kerralla.

Sama asia pätee siis kirjanpitoon. Sen sijaan, että kirjanpitäjäsi tekisi 20 minuuttia kirjanpitoasi kerran 
kuukaudessa, anna hänen tehdä sitä 2 tuntia vuoden lopussa. Vähemmän maksettavia kirjanpitolaskuja ja 
todennäköisesti tuo 2 tuntia on lähempänä 1,5 tuntia, koska kirjanpitäjä voi tehdä työnsä kunnolla ja kerralla.

Toki sinun pitää toimittaa hänelle kaikki tositteet aiheesta, muuten tekeminen keskeytyy. Eli jos ilmoituskautesi 
on vuoden mittainen, älä hukkaa kuitteja. Käytä vaikka e-taskua niin pysyy kuitit tallessa.

Jos liikevaihtosi on 25 000 – 50 000, voit tehdä kirjanpidon neljännesvuosittain. Sekin on helpompaa kuin 
kerran kuukaudessa.

Ja kassavirrallisesti on hyödyllistä, ettei arvonlisäveroa tarvitse tilittää jokaisen kuukauden päätteeksi. Voit 
käyttää niitä bisneksesi pyörittämiseen 3 kuukautta (tai jopa vuoden!), kunhan pidät huolen, että sinulla on 
millä maksaa ne pois silloin, kun sen aika tulee.

YEL

Katso video tästä aiheesta kurssin bonus-osiosta.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Katso video tästä aiheesta kurssin bonus-osiosta.
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Kulujen pienentäminen tapahtuu siirtämällä nykyisiä kuluja suoraan yritykselle. Sillä tavalla tarvitset 
vähemmän ”palkkaa” eli rahaa, josta olet maksanut verot. Samalla myös nostat automaattisesti ostovoimaasi.

Henkilökohtaiset kulut

Firman nimiin kannattaa siirtää ainakin puhelinliittymä ja nettiliittymä. Uusia liittymiä saattaa olla vaikea avata 
suoraan omalle yritykselle, koska niille halutaan myydä yritysliittymiä. Ja ne ovat normaalisti kalliimpia kuin 
tavalliset liittymät.

Sen takia itse siirsin olemassa olevat liittymät suoraan kirjanpitoon sellaisinaan. Tästä kannattaa jutella 
kirjanpitäjän kanssa, miten asia onnistuu parhaiten

Kotitoimisto tai valmennushuone

Oli miten oli, jos teet kotona töitä, hyödynnä ainakin se 700 euroa minkä saat työhuonevähennystä 
verotuksesta. Vielä fiksumpaa on jos omistat huoneen tai puolet jostain huoneesta valmennuskäyttöön. 

Esimerkiksi teet coachingia henkilökohtaisten asiakkaiden kanssa. Sanotaan, että maksat asuntosi vuokraa 
1000 euroa ja saat sillä itsellesi 100 neliötä tilaa.

Päätät omistaa 40 neliötä näistä sadasta valmennushuoneeksi ja silloin 40% asunnon tilasta on firmasi 
käytössä. Voit silloin laittaa 400 euroa vuokrastasi kuukausittain firmasi kuluihin. Eli voit maksaa 40% 
vuokrastasi sellaisella rahalla, josta ei ole maksettu veroja. 

Arvioitu säästö riippuu tulojesi määrästä, mutta väitän, että vähintään 2400 euroa vuodessa säästettyinä 
veroina  ei ole hirvittävän kaukana totuudesta.

Jos omistat jo asunnon, sitten voit vuokrata osan talostasi yrityksellesi ja periä siitä vuokraa. Käytännössä se 
vaan aiheuttaa firmallesi kuluja, mutta koska se pienentää verotaakkaa, se on kannaltasi hyvä asia.

Samalla myös osa kiinteistön sähkölaskusta menee vähennyksiin (jos sinulla esimerkiksi se valmennushuone).

Pienennä kulujasi
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Voit ostaa asioita rahalla, josta et ole vielä maksanut veroja. Siten voit helposti kaksinkertaistaa ostovoimasi.

Oikein hyödynnettynä se auttaa sinua aivan järkyttävän paljon yrittämisen alkuvaiheessa. Silloin elämä voi olla 
pelkkää köyhäilyä, ja jos saat hyödynnettyä rahojesi ostovoiman maksimaalisesti, säästät itseltäsi 
huomattavan määrän itkua ja hampaiden kiristystä.

Sitten kun yrittäjyyskokemusta ja rahaakin on karttunut enemmän, tätä mahdollisuutta hyödyntämällä 
hankitut säästöt voivat olla kymmeniä tuhansia euroja.

Okei, saatat miettiä itseksesi, että miten tämä toimii käytännössä. Minäpä kerron esimerkin.

Kuvitellaanpa, että olisit työntekijänä jossain firmassa ja päättäisit hankkia itsellesi kannettavan tietokoneen 
jonka hinta on 1000 euroa + arvonlisävero 24% eli 1240 euroa.

Sattumoisin kuukausipalkkasi on 1425 euroa. Ehkä teet osa-aikatyötä tai se on jostain muusta syystä noin 
alhainen. Tällä tavalla veroprosenttisi olisi 6%. Ainakin jos olet Helsingissä asuva kirkkoon kuulumaton henkilö.

Maksettuasi kaikki maksut, sinulle jää palkastasi käteen 1241,89 euroa, joka riittää kannettavaan 
tietokoneeseen. Ei tosin syömiseen ja asumiseen, mutta unohdetaan epäoleelliset asiat tästä esimerkistä.

No, nyt olisit hankkinut itsellesi 1240 euron hintaisen kannettavan tietokoneen ja kaiken kaikkiaan se olisi 
maksanut sinun ja työnantajasi kulut mukaan otettuna 1738,78 euroa.

Kyllä. Työnantajasi joutuu maksamaan siitä, että saa maksettua 1425 euron kuukausipalkkasi, palkkasi lisäksi 
vielä 313,78 euroa muina kuluina.

Nosta ostovoimaasi
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Työvälineet ja – laitteet

Yrittäjänä ja valmentajana tarvitset erilaisia välineitä ja laitteita työsi tekemiseen. Niitä voit ostaa suoraan 
yrityksesi piikkiin tai tehdä leasing-sopimuksen. Leasing-sopimuksen hyvä puoli on se, että voit vähentää 
jokaisen maksun suoraan verotuksessa. 

Näitä laitteita voivat olla puhelin, tietokone ja kaikki mitä kuvittelet työhösi tarvitsevan.

Koulutukset ja valmennukset (mihin itse osallistut)

Kaikki nämä ovat firmasi kuluja, joten ei ole mitään syytä olla vähentämättä niitä. En keksi kovinkaan monta 
koulutusta joka ei suoraan hyödyntäisi sinua työssäsi valmentajana.

Tämä on mielestäni valmennusyrittäjyyden absoluuttisesti suurimpia etuja. Voit kehittää itseäsi eteenpäin ja 
vähentää ne verotuksessasi. Se antaa ihan järkyttävän etulyöntiaseman elämässä.

Kirjat, e-kirjat ja verkkovalmennukset

Samalla tavalla kuin koulutukset ja valmennukset, voit myös laittaa kirjat, e-kirjat ja muut verkkotuotteet 
suoraan kirjanpitoon.

Samalla myös osa kiinteistön sähkölaskusta menee vähennyksiin (jos sinulla esimerkiksi se valmennushuone).
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Muutama sana vähennyksistä. Käytännössä kysymys on, että ”miten voit perustella ostamasi asian liittyvän 
bisnekseesi?”

Jos voit jollain tavalla liittää asiaan selkeästi siihen, voit laittaa sen kirjanpitoon ja vähennyksiin. Tämä on 
täysin sallittua ja ennen kaikkea järkevää.

Se on myös verottajan tapa kannustaa käyttämään rahoja tiettyihin asioihin. Samaa tehdään kotitalouksien 
osalta jatkuvasti, ihmiset eivät vain miellä asiaa tästä näkökulmasta. Taustalla on kuitenkin verottajan halu 
ohjata talouden kulkua. Tässä yksi syy lisää ottaa kaikki ilo irti yrittäjyyden hyödyistä.

Neuvottele mieluummin kuin edusta

Kun viet asiakkaitasi tai yhteistyökumppaneita lounaalle, kannattaa merkata kulut mieluummin neuvotteluiksi 
kuin edustuskuluksi. Edustuskuluista voi vähentää vain 50%, kun taas neuvottelukulut ovat 100% 
vähennyskelpoisia.

Tässäkin asiassa voi kikkailla hieman ja sopia säännöllisesti yrittäjätuttujen kanssa yhteisiä lounaita, joissa 
tarjotaan vuorotellen. Neuvotelkaa jostain samalla, niin homma on ok.

Kilometrikorvaukset

Aina kun matkustat asiakkaasi tykö tai menet pitämään valmennuksia ja käytät omaa autoasi, muista merkitä 
ajopäiväkirjaan kilometrit ylös. Tämä on täysin verovapaata tuloa ja se kannattaa hyödyntää aina kun siihen on 
mahdollista.

Voit ottaa kilometrikorvauksia myös silloin kun matkustat itse koulutuksiin.

Hyödynnä vähennykset
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Päivärahat

Kun olet pidemmällä valmennusmatkalla tai kouluttamassa itseäsi, merkitse itsellesi myös päivärahat. 
Varsinkin ulkomailla päivärahat ovat melko isoja ja viikon reissu voi tarkoittaa 300 – 400 euron hyötyä 
verotuksellisesti.

Ulkomaan matkat

On selvää, ettet saa lomareissujasi laitettua firman piikkiin. Mutta jos yhdistät asiakastyötä matkustamiseen tai 
menet kouluttamaan itseäsi (firman piikkiin) ulkomaille, niin lomailun voi kätevästi upottaa samalle reissulle.

Eli jos haluat ulkomaille edullisemmin, järjestä sinne pienimuotoinen valmennus ja ota pari asiakasta mukaasi.

Tai sitten menet kouluttamaan itseäsi jonnekin rapakon taakse.
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Yrittäjän kannattaa sijoittaa omaan kouluttautumiseen ja oppimiseen. Tästäkin aiheesta kannattaa lukea lisää. 
Samoin kuin oman talouden hoitamisesta ylipäätänsä. Sen takia esimerkiksi sijoittamisesta kannattaa lukea, 
koska sijoitetun pääoman vaikutus omaan talouteen on helposti kymmeniä - tai satojatuhansia euroja elämäsi 
aikana.

1. Rikas isä, köyhä isä

Robert Kiyosakin hittikirja tarjoaa ennen kaikkea tarttuvan tarinan kautta miksi yrittäminen on tie 
vaurastumiseen.

2. Kassavirtakvadrantti

Robert Kiyosakin toinen hitti käy läpi kuinka jokaisen pitäisi liikkua taloudellisesti neljällä eri ”pelipaikalla”. 
Pelipaikat ovat: työntekijä, itsensä työllistäjä, yrittäjä ja sijoittaja.

3. The Richest Man in Babylon

Tämä melkein 100 vuotta vanha kirja kertoo mistä rikastumisessa on todellisuudessa kyse. Mielenkiintoisen 
tarinan kautta kirjassa käydään kuinka yksinkertaisesta asiasta rikastumisessa lopulta on kyse ja miksi suurin 
osa ei toimi sen mukaan.

4. Raha – Peli haltuun

Anthony Robbinsin kirja perustuu lukuisten huippuammattilaisten haastatteluihin, joiden pohjalta hän 
paljastaa kuinka mätiä tavalliselle kuluttajalle tarjotut rahastomarkkinat ovat. 

Tämä on perusteos jokaiselle sijoittamisesta kiinnostuneelle. Fantastinen kirja.

Kirjasuositukset
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Yrittäminen on Suomessa on tehty monia muita maita vaikeammaksi. Sen takia siitä ei kannata omalla osalla 
tehdä vielä vaikeampaa. Siksi kannattaa hyödyntää yrittäjyyden etuja surutta, koska ne antavat sinulle 
taloudellista turvaa tulevaisuutta varten.

Käytä tässä oppaassa olleita vinkkejä ja hyödyt vuosien saatossa kymmeniä tuhansia euroa.

Yhteenveto


