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Nimipäivä
9.3. auvo.
10.3. aurora, aura, au-
ri.
11.3. kalervo.
12.3. Reijo, Reko.
13.3. erno, tarvo, er-
nesti.

päiväN saNa
9.3. käänny puoleeni ja 
ole minulle armollinen, sil-
lä minä olen yksin ja avu-
ton. Lievitä sydämeni 
tuska, ota pois minun ah-

distukseni. Ps. 25:16-17
10.3. me tiedämme, että 
Jumalan Poika on tullut ja 
antanut meille ymmärryk-
sen, jotta tuntisimme hä-

net, joka on todellinen. 1 
Joh. 5:20
11.3. Jeesus sanoi: ”Lei-
pä, jonka minä annan, on 
minun ruumiini. minä an-

nan sen, että maailma saisi 
elää. ” Joh. 6:51
12.3. Iloitkaa Jerusalemin 
kanssa, te kaikki, jotka sitä 
rakastatte! Jes. 66:10

Mynämäessä asuvalle Satu Saari-
maalle tuli tänä vuonna täyteen 
30 vuotta tilitoimistopalvelutyös-
sä, josta ajasta viimeiset seitse-
män vuotta omassa yrityksessä 
Turussa.

Saarimaa on aina pitänyt tär-
keänä itsensä kouluttamista, ja 
viimeisimpänä hän suoritti Ta-
loushallintoliiton järjestämän 
Business Advisor -yritysneuvojan 
erikoisammattitutkinnon.

– Syy, miksi lähdin koulutuk-
seen oli se, että aika nopeasti 
oman yrityksen perustamisen jäl-
keen minulle tuli ymmärrys siitä, 
että itse asiassa perinteiset tili-
toimistopalvelut, kuten lakisää-
teiset kirjanpito, palkanlaskenta 
ja veroilmoitusten teko, eivät tuo 
yrittäjälle liiketoimintaan mitään 
lisäarvoa.

Saarimaa tajusi, että jotain pitää 
tehdä, jotta yrittäjät saavat sellais-
ta tietoa, jolla pystyisivät parem-
min tekemään liiketoiminnallisia 
päätöksiä.

TiliToimisTo on Saarimaan mu-
kaan hyvä vaihtoehto antamaan 
konsultatiivista palvelua, koska 

sillä on jo historiatietoa yrityksen 
asioista.

– Jos menee jonkin yksittäi-
sen neuvonta-asian vuoksi ulko-
puoliselle konsultille, pitää ensin 
kertoa hirveästi tietoa, jotta se yli-
päätään pääsee prosessin alkuun. 

– Tuttu tilitoimistokumppa-
ni on jo oppinut ymmärtämään 
yrityksen bisnestä ja sillä on tie-
dot olemassa, jolloin pienempi-
kin yritys voi ajatella, että minulla 
on nyt ulkoistettu taloushallinto-
osasto.

Tulevaisuuden tilitoimisto siis 
tarjoaa paljon muutakin kuin la-
kisääteisiä palveluja. 

Saarimaa vertaa tilannetta talon 
rakentamiseen: perinteiset talous-
hallintopalvelut ovat rakennuksen 
kivijalka.

– Se on tehtävä hyvin, eikä sen 
laadusta voi tinkiä, ja siinä on tär-
keää olla osaava kumppani. Mut-
ta sitten on rakennettuna vasta se 
kivijalka.

Varsinainen talo alkaa nous-
ta, kun otetaan käyttöön sähköi-
set palveluominaisuudet, jolloin 
saadaan reaaliaikaista taloustie-
toa ja yritys sekä tilitoimisto voi-
vat yhdessä jumpaten rakentaa 
pienille yrityksille sisäistä las-
kentaa.

– Sisäisen laskennan merkitystä 
peräänkuulutan, koska suurin ero 
pienten ja suurten yritysten ta-
loushallinnossa on se, että pien-
yritykset tyytyvät siihen, että 
tietävät koko yhtiön liiketoimin-
nan kannattavuustilanteen.

Se on Saarimaan mukaan hirve-
än iso harava, jos yrityksellä kui-
tenkin on useita asiakkuuksia, 
toimipisteitä, tuoteryhmiä tai pal-
velukokonaisuuksia.

– Vaikka koko liiketoiminta 
näyttää viivan alla kannattavalta, 

osiin pureutumalla saatettaisiin 
nähdä, että tämä yksi asiakashan 
tuottaa meille koko ajan tappiota. 
Että jos luovuttaisiin siitä, meil-
lä voisi olla vaikka 20 prosenttia 
suurempi voitto, hän kertoo esi-
merkkinä.

Tämän merkitystä ei Saarimaan 
mielestä pk-sektorilla vielä ym-
märretä.

– Sähköisen taloushallinnon 
käyttöönotto itsessään ei tuo sitä 

tietoa, vaan vasta se, kun sitä jo-
ka tapauksessa tuotettavaa dataa 
hyötykäytetään eli osaavan kump-
panin kanssa rakennetaan seuran-
takohteita, hän huomauttaa.

Talonrakennusesimerkillä jat-
kaen: pintatyöt ja sisustus ovat 
sitten sitä yritysneuvontaa.

YriTYsneuVonTa mielletään 
isojen yritysten touhuksi, mut-
ta Saarimaa muistuttaa että se on 
tarkoitettu aivan kaikille.

– Kokemukseni on se, että mitä 
pienempi yritys, sitä enemmän se 
tarvitsisi apua. Yrittäjillä on vank-
ka osaaminen alallaan, mutta har-
voilla on ymmärrystä yrityksensä 

kustannusrakenteesta.
Saarimaan mielestä palvelun pi-

tää toimia niin, että osataan aut-
taa asiakasta ilman, että asiakkaan 
täytyy itse osata kysyä oikeita ky-
symyksiä.

– Tulevaisuuden tilitoimistois-
sa ohjaava, opastava kumppani 
antaa välineitä, joilla yrittäjä voi 
tehdä oikeita ratkaisuja.

Saarimaa vinkkaa yrittäjiä katso-
maan Taloushallintoliiton sivuil-
ta Ostajan oppaan, jossa annetaan 
ohjeita siihen, miten vaatia it-
selleen kattavampia palveluita ja 
asettaa tavoitteita taloushallinnon 
tehtävien ulkoistukselle.

Sari Honkasalo

Fakta
XIkä: 54
XAmmatti: Taloushallinnon 

asiantuntija ja yrittäjän 
personal trainer

XAsuu: Mynämäen Kivistön-
mäessä, kotoisin Naanta-
lista

XPerhe: Kolme aikuista lasta 
ja 2-vuotias tyttärentytär 
sekä avopuoliso ja hänen 
kolme aikuista lastaan

XHarrastukset: Tanssi, mum-
muilu, käsityöt, ruoanlait-
to ja lenkkeily korvanapit 
korvissa äänikirjoja kuun-
nellen.

XMotto: Näe suuret linjat 
ja tee pieniä asioita (jot-
ka johtavat oikeaan suun-
taan).

viikoN heNkilö 
satu saarimaa

Tulevaisuuden tilitoimisto 
tekee paljon muutakin 
kuin lakisääteiset työt

Personal 
trainer 
sparraa 
yrityksiä

Satu Saarimaa muistuttaa, että yritysneuvontapalvelut eivät ole vain isojen yritysten juttu.

SaRI Honk aSaLo

’sisäisen laskennan 
merkitystä 
peräänkuulutan. 




