Word-laskupohja ei luo kuvaa ammattimaisuudesta

Huomioi ainakin nämä laskutusohjelman
valinnassa
eroja? Miten valita itselle sopivin ratkaisu?

Automaatiolla helpotusta –
ei viitenumeroja käsin

Eri vaihtoehtojen vertailu voi tuntua hankalal-

Laskutusohjelman idea on vähentää sinun työtä-

ta, varsinkin jos sinulla ei ole vielä kokemusta

si. Siksi on niin tärkeää, että se oikeasti automa-

eri ohjelmista. Käydään seuraavaksi läpi, mihin

tisoi tehtäviä puolestasi.

Onko laskutusohjelmissa oikeasti merkittäviä

kannattaa kiinnittää huomiota, kun vertailet eri
ohjelmia ja mitä ominaisuuksia kuuluu Holvin

Ensinnäkin, laskutusohjelman pitää luoda

laskutukseen.

laskuillesi viitenumerot. Sinun ei kannata itse
laskeskella viitenumeroita.

Voitko personoida laskupohjaa?
Toiseksi, ohjelman pitää laskea verojen osuudet
Yrityksesi pitää pysyä asiakkaan mielessä lop-

puolestasi. Kun siis valitset laskullesi alv-kannan,

puun asti. Varmista siis, että ohjelmassa on mah-

ohjelma laskee verojen summan sinun puolestasi

dollista lisätä yrityksesi logo ja muut tunnistetie-

ja tekee veroerottelun laskulle. Sanomattakin

dot laskupohjaan.

selvää, näin Holvin laskutustyökalu toimii.

Holvissa tämä onnistuu. Kun käytät Holvin lasku-

Yleensä laskutusohjelmat hoitavat yllä mainitut

tusta ensimmäistä kertaa, määrität omat tietosi

tehtävät. Se on vähimmäisvaatimus. Sen sijaan

Holvi Bookkeeper
ohjelma automatisoi puolestasi
Toiminimesi kirjanpito parhaimmillaan
helposti
ja edullisesti Holvista
muitakin tehtäviä.

laskupohjaan ja lisäät logon. Jatkossa sinulla on
aina valmiina yrityksesi näköinen, ammattimainen laskupohja.

Esimerkiksi Holvi luo puolestasi kontakti- ja
tuotelistaa. Voit tallentaa asiakkaidesi tiedot
kontaktilistaan, josta voit valita esimerkiksi vakiasiakkaasi tiedot laskulle yhdellä klikkauksella.
Tuotelistaan voit tallentaa tuotteita tai palve-

2020

luitasi, ja myöhemmin poimit ne sieltä helposti
oikeine verokantoineen suoraan laskulle. Sinun ei
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Holvi Bookkeeper

Kannattaako kirjanpito tehdä itse? Entä onko
kirjanpidon ulkoistaminen kallista? Nämä kysymykset ovat monen toiminimiyrittäjän mielessä.
Pohdinta on täysin ymmärrettävää. Varsinkin
yritystoiminnan alkuvaiheessa tuloja ei vielä
välttämättä varsinaisesti virtaa sisään ja menoissa pitäisi säästää.
Moni kokeneempi yrittäjä antaa kuitenkin saman
neuvon: hanki hyvä kirjanpitäjä. Hanki hyvä
kirjanpitäjä heti alusta alkaen. Tämä ei ole se
kohta, jossa haluat pihistellä. Ja kun valitset nykyaikaisen ja tehokkaan ratkaisun kirjanpitoosi, ei
hintakaan ole este.
Kirjanpidon tekeminen itse ei ole mitenkään
mahdotonta, mutta jos et ole kirjanpidon ammattilainen, yleensä on helpompaa jättää se
ammattilaisen osaaviin käsiin.
Tässä oppaassa luomme katsauksen Holvin kirjanpitoratkaisuun eli Holvi Bookkeeper -pakettiin.
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Mikä on Holvi Bookkeeper?

Mikä on Holvi Bookkeeper?
Holvi Bookkeeper on Holvin kattavin palvelupa-

moituksen puolestasi, eli voit unohtaa keväisen

ketti. Saat kaikki toiminimiyrittäjän tärkeimmät

veropaniikin. Tämän lisäksi kirjanpitäjää huolehtii

palvelut yhdessä paketissa: verojen maksun,

kuukausittain arvonlisäverolaskelman teosta ja

kirjanpidon, laskutuksen sekä yritystilin ja mak-

ilmoittaa sitten alvit verottajalle.

sukortin.
Myös verojen tilitykset hoidetaan puolestasi.
Kaikki palvelut ovat yhdessä paikassa, yhden

Kirjanpitäjä tilittää alvisi ja ennakkoverosi ajallaan

käyttäjätunnuksen takana. Sinun ei siis tarvitse

verottajalle, joten sinun ei tarvitse enää huolehtia

enää hypellä tilin, laskutusohjelman ja Excel-

niistä.

taulukoiden välillä.
Sinun tulee vain antaa arvio tuloistasi OmaHolvissa hyödynnetään automaatiota tehokkaas-

Veroon ja pitää arvio ajan tasalla vuoden mittaan.

ti, mutta Bookkeeper-pakettiin kuuluu lisäksi

Tuon arvion perusteella kirjanpitäjä sitten tilittää

ihan oikea kirjanpitäjä. Kirjanpitoasi ei siis tee

ennakkoverosi verottajalle.

algoritmi, vaan osaava kirjanpitäjä, joka voi tarvittaessa myös neuvoa yritystoimintaasi liittyvissä
kysymyksissä.

Verojen ilmoitus ja maksu
puolestasi – ei virheitä
Verottajaa et pääse karkuun, mutta onneksi voit
ulkoistaa veroasiat. Bookkeeper-pakettiin kuuluu
verojen ilmoitus ja maksu.
Käytännössä kirjanpitäjä tekee siis vuosiveroil-
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Mikä on Holvi Bookkeeper?

Kirjanpito ammattilaisen
osaavissa käsissä

muista vain lisätä ostokuitti Holviin. Näin
kirjanpitäjä saa kaikki tilitapahtumasi ja niiden
tositteet suoraan Holvista.

Jokaisen yrittäjän on tehtävä kirjanpitoa yritystoiminnastaan. Jos et ole itse kirjanpidon ammat-

Jos sinulle tulee Holvin ulkopuolisia tapahtumia,

tilainen, hyvä kirjanpitäjä on yksi tärkeimmistä

voit lisätä myös ne Holviin. Sitä varten tilillä on

tukipilareistasi.

oma työkalu, jonka kautta voit lisätä tarvittavat
tiedot ja tositteet ulkopuolisista tapahtumista.

Bookkeeper-paketista saat kirjanpidon kuu-

Näin kaikki tarvittavat tiedot kulkevat sujuvasti

kausittain. Voit myös kysyä chatissa apua, jos

kirjanpitoosi.

sinulla on kysyttävää esimerkiksi verovähennyksiin liittyen. Chat-kyselyistä ei tule mitään
lisäkustannuksia, eli voit rauhassa kysyä “tyhmiäkin” kysymyksiä.
Voit tallentaa kuitit ja muut tositteet kirjanpitoon helposti puhelimellasi. Ota vain kuva kuitista ja lisää se oikean maksun yhteyteen Holvin
mobiilisovelluksella.
Kirjanpitosi perustuu Holvissa oleviin tilitapahtumiin. Lähetät laskusi Holvista ja laskujen maksut tulevat Holvi-tilillesi. Kaikissa tapahtumissa tulee olla tosite kirjanpitoa varten.
Lähettämiisi laskuihin muodostuu tosite (eli lasku)
automaattisesti. Jos teet hankintoja yrityksellesi,
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Laskutus, tili, maksukortti –
kaikki taloutesi osat Holvissa

kista kortilla tehdyistä ostoista ilmoituksen
Holvin mobiilisovellukseen ja voit kuvata kuitit
saman tien kirjanpitoon puhelimellasi.

Bookkeeper-pakettiin kuuluvat myös Holvin perinteisemmät ominaisuudet eli laskutus, yritystili

Holvi antaa sinulle enemmän näkyvyyttä yrityk-

ja Holvi Business Mastercard® -maksukortti.

sesi talouteen. Vaikka kirjanpitäjä hoitaa kirjanpidon ja veropuolen, sinun on silti hyvä ymmärtää

Lähetät laskut Holvista näppärästi parilla klik-

yrityksesi numeroita. Holvissa on visuaalinen

kauksella. Voit lähettää laskuja joko tietokoneella

kotinäkymä, josta näet reaaliajassa kassavirtasi

tai tien päällä Holvin mobiilisovelluksella – mikä

tilanteen ja loppukuun saldoennusteen. Sinulla

ikinä onkaan sinulle kätevämpää. Verkkolaskut

on siis aina ajantasainen tilannekuva yrityksesi

kuuluvat pakettiin, sekä lähetys että vastaanotto.

talouden kehityksestä.

Jos asiakkaasi edellyttää verkkolaskua, lähetät
sen helposti Holvista ilman lisäkustannuksia.
Voit siirtää Holvista rahaa normaalisti tilisiirtoina omalle henkilökohtaisella käyttötilillesi tai
maksaa yrityksen laskuja tililtä. Muut hankinnat
hoidat kätevästi Holvin maksukortilla. Saat kai-
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Näin Holvi Bookkeeper toimii

1. Lähetät laskun Holvista

2. Tallennat tositteet Holviin

3. Me hoidamme loput!

Lähetä lasku parilla klikkauksella joko sähköpos-

Kun ostat Holvi-kortillasi, saat ilmoituksen ostos-

Me teemme kirjanpidon ja tilitämme verot

titse tai verkkolaskuna.

ta puhelimeesi. Sitten otat vain kuvan kuitista.

puolestasi. Sinun ei tarvitse käyttää aikaasi paperitöihin.
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Kenelle se sopii?
Holvin Bookkeeper-paketti on suunniteltu toi-

Mitä yrittäjät sanovat Holvista?

minimiyrittäjille eli yksityisille elinkeinonharjoittajille. Käyttäjiemme ovat muun muassa personal

“Kaikki yritykseni raha-asiat löytyvät yhden ja

trainerit, valokuvaajat, freelancetoimittajat, kon-

saman katon alta. En edes osaa sanoin kuvailla,

sultit, taiteilijat – siis lukuisten eri alojen yksin-

kuinka tärkeää tämä minulle on ja kuinka paljon

yrittäjät, jotka haluavat hoitaa viralliset velvoit-

se on vienyt huolta ja murhetta. Holvin ansiosta

teet helpommin ja talouspuolen digitaalisesti.

taloudenhallintani on vaivatonta ja voin keskittyä
täysillä yritykseni pyörittämiseen.”
Inka Ikonen

“Palvelu on ollut tosi hyvä ja mukava käyttää.
Tuntuu, että voi kysyä mitä tahansa.”
Viljami Anttonen

“Tykkäsin, että Holvissa ymmärrettiin, että minua
kiinnostavat luvut, mutta ei itse kirjanpito. Kaikki
on hoitunut tosi sutjakkaasti, ja olen saanut tosi
nopeasti neuvot, kun olen niitä tarvinnut.”
Kirsi Marttinen

Holvi on yrittäjän taloudenhallinnan selkäranka

Holvi on yrittäjän
taloudenhallinnan selkäranka
Holvin perustajat ovat itsekin yrittäjiä, joten me

Tästä filosofiasta syntyi Bookkeeper-paket-

ymmärrämme, millaista pienyrittäjän arki on ja

timme: se kattaa entistäkin laajemmin kaikki

mitä haasteita siihen kuuluu. Holvi on pienyrittä-

yrittäjän taloudenhallinnan osa-alueet aina ra-

jän turva ja opas, kun kyse on rahasta, talouden-

haliikenteen hoitamisesta verojen maksuun asti.

hallinnasta ja numeropuolesta. Holvi pitää langat

Nauti mielenrauhasta tietäessäsi, että kirjanpitä-

sinun käsissäsi, mutta huolehtii samalla, että

jä huolehtii paperitöistä. Ja pidä samalla silmällä

kaikki menee oikein.

yrityksesi taloutta helposti suoraan Holvissa.
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