


Nyt on aika
PERIJSTAA OSAKEYFITIO
Kirlanpitaja Viktoria Lindroos on ollut tukena, kun rakennusyrittali
Konstantin Jasnovin bisnes kasvaa.

johtaa vuonna 201 0 perustamaa nsa tilitoimistoa
Vuotili Oy:td Hijn toimi aiemmin kir;anpitiijiind ja
piiiikirjanpitijiind eri yrityksissa seki 2004-2010
logisti ikan ja suunnittelun tehtdvissii 0y Shell
Ab:sst, jossa viimeinen tehtavenimike oli Deploy-
ment Planner.

TIINA TORPPA
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yrittiji

,rfa riini piivlnl soitin asiakkaalleni Kons-

E trntinille. sanoin, ettei hin enil voi jat-

kaa nlin, vaan hinen on aika perustaa osakeyh-

tio.
Noin vuotta aiemmin Konstantin oli aloitta-

nut toiminimelli. Mutta nyt hlnen palveluk-

sessaan tyoskenteli jo kolme tyontek4ii. Liike-

vaihto kasvoi ja Konstantin maksoi verot henki-

lokohtaisessa verotuksessaan.
Liikevaihdon kasvaessa osakeyhtio on usein

jirkevin yhtiomuoto. Tycintd:yteiste elamaa ele-

vi yrittdji ei vain aina ehdi pysihtyi ajattele-

maan eri vaihtoehtoja. Nlin ollen minun pitll

seurata asiakkaan tilannetta tarj otakseni hinelle

tarpeellista tietoa.
Pidin siiti, ettl voin opastaa yrittdjlt kirjan-

pidon tai taloushallinnon asioissa. Jos en tiedi

vastausta, kaivan tietoa ja joskus asiakas joutuu

odottamaan vastaustani. En laskuta euroakaan

neuvoistani. Tietolthteinlni ovat tilintarkasta-
jat, verottajat ja lakimiehet.

Kirjanpitijinl haluan neuvoa asiakkaitani

laajasti. Jokaisen asiakkaan yritys on silti yksilo,

yrittdjilli itselliin on erilaisia toiveita ja odotuk-

sia. Toimialakin vaikuttaa. Esimerkiksi rahan-

kiytto rakennustydmaalla poikkeaa toimisto-

maailmasta, joten mina aina muistutan Kons-

tantinille, etti hlnelli pitii olla dokumentti
jokaisesta ostoksestaan tai myynnistiin.

Hoidan KJ-Rakennus Oy:n palkanlasken-

nan ja kirjanpidon. Ilmoitan kuukausittain ar-

vonlislverot ja tyonantajamaksut verottajalle.

Huolehdin, ettl Konstantin ilmoittaa tarpeelli-

set tiedot palkoista ja tuloista vakuutusyhtiol-

le seki verohallinnolle. Niin yritin minimoida

tiedostamani riskit, esimerkiksi, ettei yrittdjd
joudu maksamaan isoja summia vuoden lo-

pussa tai ottamaan vastuulleen merkittlvii

Jopa jotkut kokeneet tai koulutetut ihmiset

kuvittelevat, etti perustamalla yrityksen rikas-

tuu! Aloittaville yrittdjille kerron, etti ennen

oman yrityksen perustamista on tlrkell talou-

dellisen tilanteen lislksi kartoittaa oma ellmln-

tilanne. Kun kotiasiat ovat kunnossa, yrittdjly-

delle rakentuu vahva pohja. Aloittavan yrittdjin

pitii punnita myos omaan talouteen ja mahdol-

lisiin kumppaneihin liittyvit riskit.

Vaikka yritykselli olisi joka piivl ilmoitus sa-

nomalehdessi, asiakkaita ei silti valttametta saa

tarpeeksi. Uusien asiakkaiden etsiminen ja asia-

kassuhteiden kehittlminen vievit aikaa.

Olen itse toiminut pian kolme vuotta yrittl-
jlni. Edellisen tyonantajani tuotantotoiminta
piittyi Suomessa, ja monien muiden joukossa

tulin irtisanotuksi. Minun oli hyviksytivl taas

uusi vaihe ellmissini. Olin valmis menemin

eteenpiin ja perustin Vuotili Oy:n.

Nyt minulla on yksi vakituinen tyontek4l, ja

tulevaisuudessa haluan palkata lisli vikel se-

ki mahdollisesti laajentaa. Haluaisin kuitenkin

saavuttaa jotain suurta ja tehdi jotain merkitti-

vii elimissini.
Alussa minun ei ollut helppoa solmia sopi-

muksia uusien asiakkaiden kanssa, silli puhee-

ni nuotti paljastaa, etten ole syntyperiinen suo-

malainen. Olen alunperin Pietarista kotoisin ja

asunut noin Z0 vuotta Suomessa.
Konstantin sen sijaan toimii alalla, jolla on ta-

vallisempaa olla ulkomaalainen. Konstantin te-

kee kovasti tyotl yrityksen eteen, joten toivoi-

sin, etti hln osaisi vililll pitii lomaa ja irtautua

tyostiin, vaikka tiedin, ettei se ole helppoa hi-

nellekain."
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,rl oysin netisti Vuotili Oy:n. Ilahduin jo sii-

fl ta, eftl tapaaminen Viktorian kanssa jdr-

jestyi nopeasti. Melko pian solmimme yhteis-

tyosopimuksen.
Toimitan kuukausittain Viktorialle yritykseni

tositteet. Kun saan verovirastolta tai muilta vi-

ranomaisilta kyselyiti tai lomakkeita, otan yh-

teyttl Viktoriaan ja pyydin hinelti apua. Oma

aikani ei usein vain riitl paperitydhon.

Palveluksessani on kymmenen rakennus-

tyontekijll ja tarpeen mukaan palkkaan lisii.

Haluan pitii kiinni hyvistl tyontekijoisti. Kaik-

ki meille toihin tulleet ovat pysyneet meilli. Siiti

olen erittiin ylpel.
Tyontekijlni ovat kauan Suomessa asuneita

virolaisia ja venlllisii. Heilll on tlilli kodit ja

perheet. Kaikki tyontek4lni osaavat puhua suo-

mea. Rakennustyomaalla olisi vaikeaa tulla toi-

meen ilman kielitaitoa: tyontekrjin pitil pystyi

puhumaan muiden kanssa ja tekemlln itsenii-

sesti nopeita plitoksii.

Minusta tyosuhteessa ratkaisee ihmisen

asenne. Joillakin on koulutus, mutta he eivit

valttamattl siltiklin osaa hommaansa. Jotkut

tekevit hitaasti vieli muutaman viikon tycis-

kentelyn jilkeen.

Hyville tyontekrjoille maksan hyvli palkkaa,

miki perustuu henkilokohtaiseen tyopanok-

seen ja tyon hyviln jilkeen. Jotta tyonillki on

laadukasta, ostan mielelllni tyontekijoille hy-

vit tyokalut.
Tosin joskus joku jlttid arvokkaat laitteet

avoimiin tyokalupakkeihin sateeseen ruostu-

maan ja likaantumaan. Siksi olen nimennyt

tyomiehil laitteiden vastuuhenkiloiksi. Yhteen

tyokalupakkiin mahtuvat laitteet voivat maksaa

yli tuhat euroa. Hyvil tyovtlineiti kdyttlmilli

kuitenkin silstyy aikaa ja rahaa niin meiltlkuin

asiakkailtakin.

Kun jollakin tyomaalla aloittaa uusi raken-

nusmestari, hin voi alkaa laatia excel-taulu-

koita, ja pyytii minua tiyttlmlln niiti. Ym-

mirrd:n, ettl innostunut uusi rakennusmestari

haluaa tehdi seurantaa. Mutta vrittiiini
minulla on lukuisia tycimaita eikl ai-

kani riitl taulukoiden tdyttlmiseen.
Rakennusalan toissi tapahtuu koko

ajan jotakin jossakin, ja minun pitii-

si olla samaan aikaan monessa paikassa.

Tyopaikkoina rakennustyomaat muistuttavat
joskus jopa saippuaoopperaa, kun ihmiset jutte-

levat kaikenlaista. Itse olen rakennusalalla itse-

oppinut ja tehnyt kaikkia mahdollisia toitl. Olen

myos kdynyt Suomessa erilaisissa koulutuksis-

sa tyon ohella. Asun perheeni kanssa Keravalla.

Olen kotoisin Keski-Virosta.
Hyvl kirjanpitdja on arvokas apu minulle yrit-

tdjinl. Joillakin yrittdjdystlvillini on joskus jo-

tain kysymyksii, joihin he eivit ole saaneet vas-

tauksia. Olen kysynyt Viktorialta ja saanut heil-

lekin vastaukset.
Yrittijini haluan itse toimia ja edeti varo-

vaisesti enkl liian nopeasti kasvattaa yritystini.

Joskus saan tyotarjouksen jopa 20 rakennus-

tyomiehelle, 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 syn-

tyi jo tyontekijoiden hankkimisesta ja opasta-

misessa tyomaalla. Nopea kasvu voi aiheuttaa,

ettei yrittdjl pysff takaamaan kaikkien tyonte-

k4oiden tekevln hyvli jilkel ja lopulta yritti-
jli tai yritystl voi seurata huono maine tai
jopa konkurssi.

Mieluummin kuljen yritykseni kans-

sa hitaasti kuin etana, mutta ialat tuke-

Rakenn usalan ammatti lainen
KONSTANTIN JASNOV,3l

johtaa vuonna 2011 perustamaansa, kymmenen
ih m istij tyol I istarla; omaa yritysti KJ-Ra ken n us
0y:td. Hiin 0n aiemmin tyoskennellyt eri tehtavis-
sd rakennusalalla Virossa ia Suomessa.

vasti maan pinnalla. Mutta haasteita saa olla." I


