Nyt on aika

OSAKEYFITIO
PERIJSTAA
ViktoriaLindrooson olluttukena,kun rakennusyrittali
Kirlanpitaja
bisneskasvaa.
Jasnovin
Konstantin
TI I NATO R P P A
glH,*# s
vaK3l#&x"q '$",-{.ru
yrittiji
Jopa jotkut kokeneet tai koulutetut ihmiset
kuvittelevat, etti perustamallayrityksen rikastuu! Aloittaville yrittdjille kerron, etti ennen
oman yrityksen perustamista on tlrkell taloudellisentilanteenlislksi kartoittaa oma ellmlntilanne. Kun kotiasiat ovat kunnossa, yrittdjlydelle rakentuu vahva pohja. Aloittavan yrittdjin
pitii punnita myos omaantalouteenja mahdollisiin kumppaneihin liittyvit riskit.
Vaikka yritykselli olisi joka piivl ilmoitus sanomalehdessi,asiakkaitaei silti valttametta saa
tarpeeksi.Uusien asiakkaidenetsiminenja asiakassuhteidenkehittlminen vievit aikaa.
Olen itse toiminut pian kolme vuotta yrittljlni. Edellisen tyonantajani tuotantotoiminta
piittyi Suomessa,ja monien muiden joukossa
tulin irtisanotuksi. Minun oli hyviksytivl taas
uusi vaihe ellmissini. Olin valmis menemin
odottamaanvastaustani.En laskuta euroakaan eteenpiin ja perustin Vuotili Oy:n.
Nyt minulla on yksi vakituinen tyontek4l, ja
neuvoistani. Tietolthteinlni ovat tilintarkastatulevaisuudessahaluan palkata lisli vikel sejat, verottajatja lakimiehet.
Kirjanpitijinl haluan neuvoa asiakkaitani ki mahdollisestilaajentaa.Haluaisin kuitenkin
laajasti.Jokaisenasiakkaanyritys on silti yksilo, saavuttaajotain suurtaja tehdi jotain merkittiyrittdjilli itselliin on erilaisiatoiveitaja odotuk- vii elimissini.
Alussa minun ei ollut helppoa solmia sopisia. Toimialakin vaikuttaa. Esimerkiksi rahanmuksia uusien asiakkaidenkanssa,silli puheekiytto rakennustydmaalla poikkeaa toimistomaailmasta,joten mina aina muistutan Kons- ni nuotti paljastaa,etten ole syntyperiinen suotantinille, etti hlnelli pitii olla dokumentti malainen.Olen alunperin Pietaristakotoisin ja
asunut noin Z0 vuotta Suomessa.
jokaisestaostoksestaantai myynnistiin.
Konstantin sen sijaantoimii alalla,jolla on taHoidan KJ-Rakennus Oy:n palkanlaskenolla ulkomaalainen.Konstantin tevallisempaa
arnan ja kirjanpidon. Ilmoitan kuukausittain
vonlislverot ja tyonantajamaksut verottajalle. kee kovasti tyotl yrityksen eteen, joten toivoiHuolehdin, ettl Konstantin ilmoittaa tarpeelli- sin, etti hln osaisivililll pitii lomaa ja irtautua
set tiedot palkoista ja tuloista vakuutusyhtiol- tyostiin, vaikka tiedin, ettei se ole helppoa hinellekain."
le seki verohallinnolle. Niin yritin minimoida
yrittdjd
ettei
riskit,
esimerkiksi,
tiedostamani
joudu maksamaanisojasummia vuoden lopussa tai ottamaan vastuulleen merkittlvii

riini piivlnl soitin asiakkaalleniKonstrntinille. sanoin, ettei hin enil voi jatE
kaa nlin, vaan hinen on aika perustaaosakeyhtio.
Noin vuotta aiemmin Konstantin oli aloittanut toiminimelli. Mutta nyt hlnen palveluksessaantyoskentelijo kolme tyontek4ii. Liikevaihto kasvoija Konstantin maksoi verot henkilokohtaisessaverotuksessaan.
Liikevaihdon kasvaessaosakeyhtio on usein
jirkevin yhtiomuoto. Tycintd:yteiste
elamaaelevi yrittdji ei vain aina ehdi pysihtyi ajattelemaan eri vaihtoehtoja. Nlin ollen minun pitll
seurataasiakkaantilannettatarjotaksenihinelle
tarpeellistatietoa.
Pidin siiti, ettl voin opastaayrittdjlt kirjanpidon tai taloushallinnon asioissa.Jos en tiedi
vastausta,kaivan tietoaja joskus asiakasjoutuu
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oysin netisti Vuotili Oy:n.Ilahduinjo siifl ta, eftl tapaaminenViktoriankanssajdrjestyi nopeasti.Melko pian solmimme yhteistyosopimuksen.
Toimitan kuukausittain Viktorialle yritykseni
tositteet. Kun saan verovirastoltatai muilta viranomaisilta kyselyiti tai lomakkeita, otan yhteyttl Viktoriaan ja pyydin hinelti apua. Oma
aikani ei usein vain riitl paperitydhon.
Palveluksessanion kymmenen rakennustyontekijll ja tarpeen mukaan palkkaan lisii.
Haluan pitii kiinni hyvistl tyontekijoisti. Kaikki meille toihin tulleet ovat pysyneetmeilli. Siiti
olen erittiin ylpel.
Tyontekijlni ovat kauan Suomessaasuneita
virolaisiaja venlllisii. Heilll on tlilli kodit ja
perheet.Kaikki tyontek4lni osaavatpuhua suomea. Rakennustyomaallaolisi vaikeaatulla toimeen ilman kielitaitoa: tyontekrjin pitil pystyi
puhumaan muiden kanssaja tekemlln itseniisestinopeitaplitoksii.
Minusta tyosuhteessa ratkaisee ihmisen
asenne. Joillakin on koulutus, mutta he eivit
valttamattl siltiklin osaahommaansa. Jotkut
tekevit hitaasti vieli muutaman viikon tyciskentelyn jilkeen.
Hyville tyontekrjoille maksan hyvli palkkaa,
miki perustuu henkilokohtaiseen tyopanokseenja tyon hyviln jilkeen. Jotta tyonillki on
laadukasta, ostan mielelllni tyontekijoille hy,rl

vit tyokalut.
Tosin joskus joku jlttid arvokkaat laitteet
avoimiin tyokalupakkeihin sateeseenruostumaan ja likaantumaan. Siksi olen nimennyt
tyomiehil laitteiden vastuuhenkiloiksi.Yhteen
tyokalupakkiin mahtuvat laitteet voivat maksaa
yli tuhat euroa. Hyvil tyovtlineiti kdyttlmilli
kuitenkin silstyy aikaaja rahaaniin meiltlkuin
asiakkailtakin.

Kun jollakin tyomaalla aloittaa uusi rakennusmestari,hin voi alkaa laatia excel-tauluniiti. Ymkoita, ja pyytii minua tiyttlmlln
mirrd:n, ettl innostunut uusi rakennusmestari
haluaa tehdi seurantaa.Mutta vrittiiini
minulla on lukuisia tycimaita eikl aikani riitl taulukoiden tdyttlmiseen.
Rakennusalantoissi tapahtuu koko
ajanjotakin jossakin,ja minun pitiisi olla samaanaikaanmonessapaikassa.
Tyopaikkoinarakennustyomaatmuistuttavat
joskusjopa saippuaoopperaa,
kun ihmiset juttelevat kaikenlaista.Itse olen rakennusalallaitseoppinut ja tehnyt kaikkia mahdollisiatoitl. Olen
myos kdynyt Suomessaerilaisissakoulutuksissatyon ohella.Asun perheenikanssaKeravalla.
Olenkotoisin Keski-Virosta.
Hyvl kirjanpitdjaon arvokasapu minulle yrittdjinl. Joillakin yrittdjdystlvillini on joskus jotain kysymyksii, joihin he eivit ole saaneetvastauksia. Olen kysynyt Viktorialta ja saanutheillekin vastaukset.
Yrittijini haluan itse toimia ja edeti varovaisestienkl liian nopeastikasvattaayritystini.
Joskus saan tyotarjouksenjopa 20 rakennustyomiehelle,mutta joudun usein kieltiytymiln
tyotarjouksesta,silll tunnen riskit.
Liian usein olen nihny, kuinka rakennusalan
yrittdjl ottaa vastaan tyoprojekteja ja palkkaa
paljon vlkei kerralla,jolloin ongelmia voi syntyi jo tyontekijoiden hankkimisesta ja opastamisessatyomaalla. Nopeakasvu voi aiheuttaa,
ettei yrittdjl pysff takaamaankaikkien tyontek4oiden tekevln hyvli jilkel ja lopulta yrittijli tai yritystl voi seuratahuono maine tai

jopakonkurssi.
Mieluummin kuljen yritykseni kanssa hitaasti kuin etana, mutta ialat tukevasti maan pinnalla.Mutta haasteitasaaolla." I
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