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Toimitusjohtajalta:

Etätyöskentelyn 
uusi normaali 
tarjoaa myös 
uusia keinoja 
asiakkaidemme 
palveluun
Haluamme olla alamme suositelluin kumppa-
ni ja työnantaja. Tämä on strategiaamme kir-
jattu visio, jonka viitoittamana pyrimme selvit-
tämään jokaiselta asiakkaaltamme vähintään 
kerran vuodessa sitä, miten voisimme paran-
taa yhteistä juoksuamme. Vuosittain toistuva 
laajempi asiakastyytyväisyyskysely on tärkeä 
työkalu tuon tiedon keräämiseksi.

Koko Aallon Groupin laajuisesti toteutettu 
kysely on myös asiantuntijoidemme näkö-
kulmasta korvaamaton tapa saada suoraa 
palautetta omasta onnistumisesta työssään. 
Asiakkaan omalla nimellään antamat vasta-
ukset tarjoavat meille konkreettisen mahdol-
lisuuden puuttua asiakassuhdetta mahdol-
lisesti hiertäviin asioihin ja toisaalta osoittaa 
kiitos sinne, minne se kuuluu.

Tämän vuoden vastausprosenttimme on 
noussut jo erinomaiselle tasolle ja haluan kiit-
tää sydämeni pohjasta kaikkia teitä asiakkai-
tamme, jotka olette jaksaneet vastata vuoden 
2021 kyselyymme. Kyselyyn on mahdollista 
vastata vielä 29.9. ajan. Olen äärimmäisen 
kiitollinen jokaisesta saamastamme vastauk-
sesta. Jos et siis vielä ehtinyt vastata, niin ky-
selyyn pääsee osallistumaan suomeksi htt-
ps://aallongroup.fi/asiakastyytyvaisyys-2021/ 
ja englanniksi https://aallongroup.fi/custo-
mer-satisfaction-2021/

Puramme vastauksia loppuvuoden aikana ja 
pyrimme raportoimaan tutkimuksen tuloksia 
ja tekemiämme ylätason huomioita asiakkail-
lemme seuraavassa Aallon infossa.

Syksyn edetessä olemme saaneet seurata ko-
ronarajoitusten purkamiseen liittyvien suun-
nitelmien etenemistä niin Suomessa kuin 
muuallakin maailmassa. Rajoitusten purkami-

https://aallongroup.fi/asiakastyytyvaisyys-2021/ 
https://aallongroup.fi/asiakastyytyvaisyys-2021/ 
https://aallongroup.fi/customer-satisfaction-2021/ 
https://aallongroup.fi/customer-satisfaction-2021/ 


3

seen liittyvän päätöksenteon mahdollistajana 
on toiminut rokotuskattavuuden parantumi-
nen, joka näkynee myös tautiin liittyvissä eri-
näisissä tilastoissa rohkaisevana muutoksena.

Rajoitusten ja suositusten purkamisen hen-
gessä valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja ter-
veysministeriö ovat myös tarkastelleet valta-
kunnallisen etätyösuosituksen perusteita ja 
päättäneet esittää siitä luopumista 15. loka-
kuuta alkaen. Etätyöskentely on sujunut meillä 
kuitenkin sen verran hyvin, että paluuta täysin 
pandemiaa edeltävään aikaan tuskin meillä 
nähdään, lisääntynyt etätyö on uusi normaa-
li. Asiakkaanamme olet tulevaisuudessakin 
erittäin tervetullut toimistollemme ottamaan 
kupposen kahvia oman asiantuntijasi kanssa. 
Haluamme kuitenkin tämän rinnalla tarjo-
ta jatkossakin monipuolisia mahdollisuuksia 
sähköisten taloushallinnon työkalujen hyö-
dyntämiselle ja oman nimetyn asiantuntijan 
tehokkaaseen digitaaliseen kohtaamiseen.

Olemme vahvistaneet omaa sovelluskehitys-
tämme ja kehitämme paraikaa uutta asia-

kasportaalia, joka toimii sähköisen talous-
hallinnon työkalupakkina ja digitaalisena 
palvelukanavana asiakkaillemme. Uskomme, 
että kasvollista, läsnä olevaa ja henkilökoh-
taista palveluamme tukeva moderni sähköi-
nen kosketuspiste asiakkaan ja hänelle nime-
tyn asiantuntijan välillä kuuluu jatkossa aivan 
jokaiselle asiakkaallemme. 

Olemme nyt kehitystyön siinä vaiheessa, 
että testaamme ja viimeistelemme järjestel-
mää paraikaa. Odotan innolla, että pääsem-
me kertomaan kehitystyön etenemisestä, 
lanseerauksen aikatauluista ja Aallon uuden 
asiakasportaalin tuomista asiakashyödyistä 
ja monipuolisista uusista toiminnallisuuksista 
vielä myöhemmin tämän vuoden aikana.

     

Ari Kelloniemi 
Toimitusjohtaja,  
Aallon Group Oyj 
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Paikallisesti:

Tervehdys 
Oulusta!
Meillä täällä pohjoisessa ruska etenee ja ensi-
lumestakin saatiin jo tuntumaa poikkeukselli-
sen aikaisin.

Olemme kuluneen vuoden aikana kasva-
neet Pohjois-Suomessa merkittävästi kah-
den uuden yrityksen liityttyä Aallon Groupiin. 
Maaliskuussa mukaan liittyi Tilitoimisto J.A 
Castrénin väki ja huhtikuussa Rätinki-Yhtiöt 
Oy. Rätingillä toimintaa on ollut Oulun lisäksi 
myös muun muassa Kemissä, jossa sijaitseva 
toimipiste palvelee jatkossa nimellä Aallon 
Kemi. Oulussa Teknologiatien toimipisteem-
me jatkaa tuttuun tapaan Aallon Ouluna ja 
Valikkokujan toimipiste Aallon Rätinkinä.

Itse olen toiminut Rätinki-Yhtiöiden toimi-
tusjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Aallon 
Groupin Pohjois-Suomen aluejohtajaksi mi-
nut nimitettiin 1.5.2021 alkaen. Aikaisempaa 
vahvempana Pohjois-Suomalaisena kokonai-
suutena pystymme palvelemaan teitä en-
tistä monipuolisemmin, mm. Talousjohdon 
palveluin sekä vaativampien yritysjärjes-
telyiden osalta. Olemme panostaneet pal-
jon myös palkkapalveluihimme ja käytös-
sämme on muiden ohjelmien ohella nyt  
Mepco HRM-järjestelmä, joka tehostaa val-
tavasti varsinkin isojen palkkapussimäärien 
käsittelyä. Lue lisää palkkahallinnon ulkois-
tamisen hyödyistä Rätingin verkkosivuilla 
julkaistusta artikkelistamme sekä Mepco-jär-
jestelmästä. Olethan yhteydessä omaan kir-
janpitäjääsi tai aluejohtoon, niin lähdetään yh-
dessä ratkaisemaan haasteitasi!

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia asiakas-
tyytyväisyyskyselyymme jo vastanneita ja 
muistuttaa samalla mahdollisuudesta antaa 
vastauksesi 29.9.2021 mennessä suomeksi 
tai englanniksi. Olemmekin jo saaneet hyvin 
palautetta toimintamme edelleen kehittämi-
seksi!

Syksyn väriloiston siivittämänä, toivotan si-
nulle oikein mukavaa talven odotusta ja me-
nestystä yritystoimintaanne.

Mikko Sipilä 
aluejohtaja 
Pohjois-Suomi

https://www.ratinki.fi/palkanlaskennan-ulkoistaminen-miksi-se-kannattaa/
https://www.ratinki.fi/tehokkaalla-ohjelmistolla-tukea-palkkahallintoon-mepco-hr-jarjestelma/
https://www.ratinki.fi/tehokkaalla-ohjelmistolla-tukea-palkkahallintoon-mepco-hr-jarjestelma/
https://aallongroup.fi/asiakastyytyvaisyys-2021/
https://aallongroup.fi/customer-satisfaction-2021


5

Vuoden 2022 
talousarvioesityksen 
veroasioita
Maan hallitus on budjettiriihessään päässyt 
sopuun vuoden 2022 valtion talousarvioesi-
tyksestä. Ohessa poimintoja talousarvioneu-
votteluissa sovituista veroasioista:

Yritysverotus
Hallitus jatkaa alun perin vuosille 2020-2023 
päätettyä kone- ja laiteinvestointien kaksin-
kertaista poisto-oikeutta vuosille 2024-2025.

Myös verotuksessa tehtävää T&K-lisävähen-
nystä pidennetään ja kasvatetaan. Yritys voi 
tehdä vuosina 2022-2027 verotuksessa 150 
prosentin lisävähennyksen sellaisista tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan menoista, jotka 
perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorgani-
saation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yh-
teistyöhön. Alun perin T&K-lisävähennyksen 
voimassaoloaika oli vuosille 2021-2025 ja vä-
hennysprosentti 50 %.

Korkovähennysrajoitussäännöstä kiristetään 
rajaamalla tasevapautuksen soveltamista 
vuoden 2022 alusta alkaen.

Ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoituksista 
saadut voitot verotetaan Suomessa mahdol-
lisimman laajasti vuoden 2023 alusta alkaen. 

Henkilöverotus
Ansiotulojen verotukseen tehdään indeksitar-
kistus, jotta verotus ei kiristyisi yleisen hinta- 
tai ansiotason nousun myötä. 

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotus-
arvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa 
vuosille 2022–2025. Muutos koskee vähäpääs-
töisiä hybridejä ja kaasulla kulkevia työsuh-
deautoja.  Nollapäästöisten täyssähköautojen 
verotusarvoon on jo aiemmin säädetty 170 
euron kuukausikohtainen alennus vuosille 
2021-2025.

Yhteismetsäosuuden hankintavelan korko 
säädetään vähennyskelpoiseksi vuoden 2022 
alusta alkaen.

Aiemmin päätetyn mukaisesti asuntoluotto-
jen korkojen verovähennysoikeutta pienenne-
tään edelleen, jolloin vähennysoikeus laskee 5 
prosenttiin asuntolainan koron määrästä.
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Autoverotus
Täyssähköautot vapautetaan kokonaan au-
toverosta ja korotetaan sitä vastaavasti täys-
sähköautojen ajoneuvoveron perusveroa. 
Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin 
käyttöönotettuja täyssähköautoja. Autoveron 
vapautus koskee 1.10.2021 jälkeen verotettavia 
autoja.

Energiaverotus
Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat ko-
nesalit, lämpöpumput ja sähkökattilat siirre-
tään alempaan sähköveroluokkaan II. Myös 
kaukolämpöverkon ulkopuoliset konesalit, 
jotka täyttävät energiatehokkuus- ja energian 
hyödyntämiskriteerit, ja teollisen kokoluokan 
kiinteistökohtaiset lämpöpumput ovat oikeu-
tettuja alennettuun sähköveroon.

Kierrätysteollisuus siirretään teollisuuden säh-
köveroluokkaan vuoden 2022 alusta alkaen. 
Kalankasvatus sisällytetään maatalouden 
energiaveron palautukseen, jolloin sähkövero 
alenee teollisuuden sähköveroluokkaan.

Muu verotus
Tupakkaveroa korotetaan 117 miljoonalla eu-
rolla kahden vuoden aikana vuosina 2022-
2023.

Tarkoituksena on myös valmistella uusi kai-
vosvero ja ottaa se käyttöön vuonna 2023. 
Kaivosten sijaintikunnat saavat 60 prosenttia 
kaivosveron tuotosta.

Jäteveroa korotetaan vuonna 2023 alkaen ve-
ropohjaa laajentamalla.

Terveysperusteisen veron käyttöönottoon 
valmistelu käynnistyy. Ensi vaiheessa muu-
tetaan virvoitusjuomaveroa terveysperustei-
seen suuntaan siten, että muutokset tulevat 
voimaan vuonna 2023. Toisessa vaiheessa val-
mistellaan veromalli, jolla terveysperusteisen 
veron veropohjaa laajennetaan terveysperus-
teisesti myös muihin tuoteryhmiin.

Lisätietoja: valtioneuvosto.fi

Yli 60-vuotiaiden korotettua työtulovähen-
nystä korotetaan porrastetusti. Perhevapaalla 
verovuoden aikana olleen työmatkakuluvä-
hennyksen omavastuuta alennetaan vastaa-
vasti kuin työttömillä. Muutos tulee voimaan 
vuoden 2023 alusta.

Kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutusten 
arvioimiseksi käynnistetään kaksivuotinen 
kokeilu, jossa kotitalousvähennyksen koti-
taloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enim-
mäismäärää korotetaan 2.250 eurosta 3.500 
euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een. 
Kotitalousvähennystä käytetään myös kan-
nusteena päästövähennysten leikkaamisek-
si. Öljylämmityksestä luopumista tuetaan 
korottamalla kotitalousvähennyksen enim-
mäismäärää 2.250 eurosta 3.500 euroon ja 
korvausprosenttia 40:stä 60:een. lämmitys-
tapamuutosremonteissa. Säännös on väliai-
kainen ja se on voimassa vuosina 2022-2027. 
Lisäksi käynnistetään selvitys siitä, miten ko-
titalousvähennystä voitaisiin laajentaa myös 
muihin energiaremontteihin sekä taloyhtiön 
teettämiin remontteihin. 

Koulutussetelin käyttöönottoa selvitetään. 
Kulttuuri- ja liikuntasetelien käyttöalan laajen-
tamista muuhun harrastus- ja virkistystoimin-
taan tarkastellaan erillisen selvityksen pohjal-
ta. 

Yksityishenkilöiden 
arvonnousuvero
Vuoden 2023 alusta alkaen on tarkoitus saa-
da voimaan henkilöiden arvonnousuvero, jolla 
laajennetaan Suomen veropohjaa siten, että 
täällä kertyneen omaisuuden myyntivoitoista 
voidaan verottaa Suomessa myös silloin, kun 
omaisuus luovutetaan henkilön asuessa ulko-
mailla.

http://valtioneuvosto.fi
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Kirjanpito- 
lautakunnalta uusi 
yleisohje kirjanpidon 
menetelmistä ja 
aineistoista
Kirjanpitolautakunta on antanut uuden päi-
vitetyn yleisohjeen kirjanpidon menetelmistä 
ja aineistoista. Yleisohje määrittää kirjanpidon 
perustana toimivan tositeaineiston sisällön, 
ohjeistaa kirjanpidon laadinnassa käytettäviä 
menetelmiä sekä kirjanpitoaineiston säilyttä-
mistä.

Yleisohjetta voidaan soveltaa eri menetelmillä 
laadittuihin kirjanpitoihin. Kirjanpito voidaan 
perustaa digitaalisiin tositteisiin ja se voidaan 
laatia ja säilyttää digitaalisessa muodossa. 
Digitaalisuudella tarkoitetaan laajasti erilai-
sia tallennusvälineitä sekä -menetelmiä, joilla 
tietoa käsitellään, siirretään tai tallennetaan 

PRH:  
Yritys voi ilmoittaa 
tekevänsä 
kaupparekisteri-
ilmoitukset vain 
sähköisesti
Yritys voi tehdä ilmoitukset PRH:n kauppa-
rekisteriin ja Verohallinnon ennakkoperintä-, 
alv- ja työnantajarekistereihin netissä YTJ-pal-
velussa. YTJ-palvelussa voi valita, että yritys 
tekee jatkossa ilmoitukset ainoastaan sähköi-
sesti. Näin voi varmistaa sitä, että yrityksen il-
moituksia kaupparekisteriin ja Verohallinnolle 
voi tehdä vain henkilö, jolla on siihen oikeus.

Valinta koskee vain sellaisia ilmoituksia, jotka 
voi tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa. Ne ilmoi-
tukset, joita ei voi tehdä sähköisesti, tehdään 
jatkossakin paperilomakkeella (Y-lomake).

Yrityksen kannalta kaupparekisteri-ilmoitus-
ten tekeminen sähköisesti YTJ-palvelussa on 
turvallisempaa, edullisempaa ja nopeampaa 
kuin paperilomakkeilla.

www.prh.fi

esimerkiksi tiedostoina tai tietokantoina. Toi-
saalta monissa tapauksissa kirjanpito sisältää 
digitaalisen aineiston ohella myös paperilla 
säilytettäviä tositteita tai raportteja. Ohjeessa 
kuvattuja menettelyjä voidaan soveltuvin osin 
noudattaa myös paperilla säilytettäviin kirjan-
pidon osa-alueisiin tai kokonaan paperilla hoi-
dettuihin kirjanpitoihin. 

Yleisohje soveltuu erityyppisten ja erikokois-
ten kirjanpitovelvollisten kirjanpitojen laadin-
taan.

www.kirjanpitolautakunta.fi

VeroH:  
Ohje tavaroiden 
etämyynnin 
arvonlisäverotuksesta
Verohallinto on antanut uuden ohjeen ”Tava-
roiden etämyynnin arvonlisäverotus”. Ohjees-
sa käsitellään EU-direktiivien perusteella ta-
pahtuneita muutoksia EU-alueella kuluttajille 
tapahtuvan etämyynnin arvonlisäverotukses-
sa 1.7.2021 lähtien.

Ohje kattaa sekä yhteisön sisäisen tavaroiden 
etämyynnin että maahantuotavien tavaroi-
den etämyynnin. Lisäksi ohjeessa käsitellään 
arvonlisäverotusta tilanteessa, jossa sähköis-
tä rajapintaa ylläpitävä elinkeinonharjoittaja 
mahdollistaa toisen elinkeinonharjoittajan ta-
varoiden myynnin kuluttajille sähköistä raja-
pintaa käyttämällä (ts. verkkokauppaa).

Toisiin EU-maihin tavaroita kuluttajille etä-
myyntinä myyvä yritys voi hoitaa verovel-
voitteensa arvonlisäveron erityisjärjestelmän 
avulla (One Stop Shop). Erityisjärjestelmä 
koskee myös palvelujen myyntiä kuluttajille 
EU:n sisällä. Erityisjärjestelmän käyttäminen 
on vapaaehtoista, sen vaihtoehtona on rekis-
teröityä arvonlisäverovelvolliseksi niissä mais-
sa, joihin myyntiä kuluttajille tapahtuu. Jos 
tavaroiden etämyynti kuluttajille on kuiten-
kin vähäistä (arvonlisäveroton kokonaisarvo 
enintään 10.000 euroa kalenterivuoden aika-
na eikä raja ole ylittynyt edellisenäkään kalen-
terivuonna), myyntien katsotaan tapahtuvan 
Suomessa ja ne verotetaan täällä Suomen ar-
vonlisäverokannalla. Verohallinnolla on myös 
ohje erityisjärjestelmistä (Arvonlisäveron eri-
tyisjärjestelmät).

Lisätietoja: www.vero.fi

http://www.prh.fi
http://www.kirjanpitolautakunta.fi
http://www.vero.fi
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HELSINKI 
0207 701 600 
helsinki@aallon.fi

JYVÄSKYLÄ 
029 009 2000 
jyvaskyla@aallon.fi

KEMI 
0400 259 994 
kemi@aallon.fi

OULU Teknologiatie 
010 778 8600 
oulu@aallon.fi

OULU Valikkokuja 
040 7394 578 
oulu@aallon.fi

PIHTIPUDAS 
029 009 2000 
pihtipudas@aallon.fi

PYHÄSALMI 
029 009 2000 
pyhasalmi@aallon.fi

SAARIJÄRVI 
029 009 2000 
saarijarvi@aallon.fi

TAMPERE 
03 254 2200 
tampere@aallon.fi

TURKU 
02 273 3200 
turku@aallon.fi

ÄÄNEKOSKI 
045 860 2997 
aanekoski@aallon.fi

Yhteystiedot:

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa 
oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon  
sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se 
peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme  

kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja  
omistamaamme yritystä kohtaan.

aallongroup.fi

Tilitoimistoni.

aallongroup.fi


