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Tilitoimisto Mesiperä Oy – Palveluhinnasto 

Taloushallintopalveluista laskutetaan kausittain, joka on yleensä kuukausi. Lähtökohtana on 

kohdekuukauden aikana toteutuneet tai kirjatut tapahtumat, riippumatta niiden kirjanpidon 

kirjauspäivästä. Muulla ohjelmistolla kuin Fennoalla, lähtökohtana on kirjauskuukausi. 

Kauden maksu koostuu: 

- Kiinteästä perusmaksusta 

- Tositelisästä 

- Palkkalaskelmista, tietyistä ohjelmiston lisätoiminnoista sekä erikoistöistä 

- Mahdollisesta tuntityöstä 

Nämä neljä erää lasketaan yhteen kultakin kirjanpitokaudelta. Näin hinta joustaa työmäärän mukaan, 

mutta on kuitenkin ennustettavissa asiakkaalle. 

Taloushallinto-ohjelmisto Fennoaa käytettäessä ohjelmistomaksut sisältyvät hintoihin. Huomioithan, 

että pankki saattaa veloittaa erikseen Web Service -kanavasta tai tiliotteista. 

Muuta taloushallinto-ohjelmistoa käytettäessä asiakas tekee oman sopimuksen ohjelmistotoimittajan 

kanssa, ja vastaa itse ohjelmiston kustannuksista. Vähennä taloushallintopakettien perusmaksusta 20€ 

tässä tapauksessa. 

Neljännesvuosittain tai vuosittain tehdyn kirjanpidon osalta, veloitetaan yksi perusmaksu per kausi sekä 

asianmukaiset lisät, sekä ohjelmiston ylläpitomaksu kahdelta (neljännesvuosikirjanpito) tai 

yhdeltätoista (vuosikirjanpito) kuukaudelta. 

Tuntiveloitus lisätöistä ja erikoistöistä on 70€ / t, pyöristettynä ylempään varttituntiin. 

Lähtökohtaisesti viestittely asiakkaan kanssa on tuntiveloitettavaa työtä. Tämä voi olla vastaamista 

asiakkaan viesteihin tai puheluihin. Lisäksi tilitoimisto voi oma-aloitteisesti viestiä asiakkaalle 
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nähdessään tämän tarpeelliseksi. Tämä voi olla esimerkiksi viivästyneen kirjanpitomateriaalin 

toimituspyyntö, tai asiakkaan kirjanpitoon, verotukseen tai muuhun liittyvä esille tullut seikka tai 

huomio. Tämänkaltainen oma-aloitteinen viestittely on lyhyttä, ja aina asiakkaan etua silmällä pitäen. 

Yhteistyö asiakkaiden sidoskumppaneiden, kuten tilintarkastajan kanssa, on tuntiveloitettavaa työtä. 

Raporttien, tiliotteiden tai muiden dokumenttien hakeminen asiakkaan järjestelmistä (esimerkiksi 

Stripe tai Checkout), sekä taulukkolaskentamuotoisten raporttien käsittely kirjanpitokelpoisiksi on 

tuntilaskutettavaa työtä. 

Kaikki hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveron osuutta. 
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Perusmaksu / kk (alk.) 

 Taloushallinto 

Rutiini 

89€ 

Taloushallinto 

Reilu 

155€ 

Ammattilainen -lisäpalvelut 

Sopimuksen mukaan 

Ohjelmisto yhteiskäytössä ✓ ✓ - 

Fennoa-appi ✓ ✓ - 

Kirjanpito ✓ ✓ - 

ALV-ilmoitukset ✓ ✓ - 

EU-Yhteenvetoilmoitukset ✓ ✓ - 

Tilinpäätös ✓ ✓ - 

Veroilmoitus ✓ ✓ - 

Myyntilaskut ✓ ✓ - 

Sähköiset ostolaskut ✓ ✓ - 

Matkalaskut ✓ ✓ - 

Sähköinen kuittien vastaanotto ✓ ✓ - 

Maksuliikenne ✓ ✓ - 

Kohtuullisesti neuvontaa ✓ ✓ - 

Kevyt projektiseuranta ✓ ✓ - 

Reilusti neuvontaa  ✓ - 

Ennakkoverojen tarkkailu  ✓ - 

Osinkoilmoitukset  ✓ - 

Kattava projektiseuranta  ✓ - 

Reskontran seuranta  ✓ - 

Sisäinen laskenta   ✓ 

Kassavirran seuranta   ✓ 

Tunnuslukujen seuranta   ✓ 

Budjetointi   ✓ 

Ulkoistettu myyntilaskutus   ✓ 

Verosuunnittelu   ✓ 

Erikoisilmoitukset   ✓ 

 Hinnat ovat tavanomaiselle yritystoiminnalle. Sijoitusyhtiöt, monimutkaisia verolakeja (perustajaurakointi, käytetyt tavarat, 

osittainen ALV-vähennysoikeus) soveltavat yhtiöt tai muut tavallista työläämmät yritykset saattavat edellyttää neuvottelua 

perusmaksun suuruudesta. 

Rutiini -paketissa on varattu 30 minuuttia asiakkaan neuvontaan ja viestintään kuukaudessa, Reilu -paketissa 60 minuuttia. 

Ylimenevä osa voidaan veloittaa tuntityönä. 

Tilinpäätös ja veroilmoitus sisältyvät kuukausihintaan, mikäli koko tilikausi on tehty Tilitoimisto Mesiperän toimesta. Jos 

kirjanpitoa jatketaan kesken tilikauden, tilinpäätöstöistä voidaan veloittaa lisänä n. 8% keskimääräisestä kuukausilaskutuksesta 

per muualla tehty kuukausi. 

Ominaisuudet koskevat sähköistä Fennoa-ohjelmistoa; muiden ohjelmistojen tapauksessa soveltuvasti. 

Kirjanpito, veroilmoitukset ja tilinpäätökset koskevat tavanomaista suomalaisen yrityksen toimintaa. Poikkeukselliset 

lisälomakkeet, erityisen vaativat tilinpäätökset tai muu perusmuotoisesta poikkeava työ voidaan laskuttaa erikseen. 
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Tositelisät, palkat sekä Fennoa-lisämaksut 

Tosite 2,3€ / kpl 

Käsin syötetyt tilitapahtumat 1,2€ / tapahtuma 

Postilokerosta / sähköpostista skannattujen laskujen 

skannauslisä 

1,1€ / kpl (Fennoa) 

Tulostuspalvelun kautta lähetetyt myyntilaskut tai palkat 

Suomeen 

1,2€ / kpl (Fennoa) 

Tulostuspalvelun kautta lähetetyt myyntilaskut ulkomaille 2,3€ / kpl (Fennoa) 

Tulostuspalvelun kautta lähetetyt myyntilaskut, yli 6 sivua 0,7€ / lisäsivu (Fennoa) 

Digitaalinen allekirjoitus 1,7€ / allekirjoitus (Fennoa) 

Palkkalaskelmat 23€ / kpl, alkaen 

Integraatio toiseen ohjelmaan, 

Fennoan maksu – tarkista myös toisen ohjelman mahdolliset 

maksut 

35€ / kk (Fennoa) 

Hiljainen kuukausi ohjelmistomaksu, ei verkkolaskujen 

vastaanottoa 

10€ / kk (Fennoa) 

Hiljainen kuukausi ohjelmistomaksu, skannauspalvelu ja/tai 

verkkolaskujen vastaanotto 

35€ / kk (Fennoa) 

 Tosite on myynti- tai ostolasku, sekä matkalaskun yksi matka tai kulu. 

Ulkoisten järjestelmien myyntiraportit lasketaan lähtökohtaisesti yhdeksi myyntilaskuksi. 

Luottokorttilaskut sekä yksittäiset luottokorttiostot lasketaan kukin yhdeksi laskuksi. 

Erikoislaatuiset tositteet, kuten sijoitusportaalien raportit, monisivuiset kauppakirjat tai muut 

vastaavat voidaan laskea useammaksi tositteeksi niiden vaatiman työn ja tilitoimiston harkinnan 

mukaan. 

Palkkalaskelmien hinta on tyypilliselle palkkalaskelmalle, johon sisältyy lomapalkkavaraus, 

luontoisedut ovat helposti laskettavia ja palkka maksetaan yleisesti verovelvolliselle. Kohtuullinen 

määrä neuvontaa sisältyy palkanlaskentaan. 

Erikoisemmat palkkalaskelmat, työaikakirjanpidon tuonti tai vaativampi TES-neuvonta veloitetaan 

sopimuksen mukaan erikseen. 

Käsin syötetty tilitapahtuma (PDF- tai paperitiliote, Holvi-tiliote, ulkomaalaiset pankit, 

käteiskassakirja yms.) on yksi rivi näissä tiliotteissa. 

Jos kirjanpito tehdään harvemmin kuin kuukausittain, hiljaisilta kuukausilta veloitetaan 

ainoastaan ohjelmistomaksu, ja kirjanpitokaudelta yksi perusmaksu sekä koko kauden tositteet ja 

lisät. 
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Aloitusmaksut 

Normaali aloitusmaksu 189€ 

Valinnainen skannauspalvelun postilokeron ja sähköpostin 

avaus 

60€ 

Ylimääräinen aloituskonsultointi Tuntiveloitus 

Ylimääräinen selvitystyö edellisen kirjanpidon jäljiltä Tuntiveloitus 

 Aloitus sisältää asiakkaan perustamisen Fennoa -ympäristöön verkkolaskujen vastaanotolla, 

koulutuksen Fennoan käyttöön, vanhan kirjanpidon saldon syöttämisen sekä muut tavanomaiset 

tarvittavat aloitustoimenpiteet. 

Suosittelemme kaikille verkkolaskujen vastaanottoa, mutta mikäli et halua tätä käyttöön, vähennä 

aloitusmaksusta 60€. 

Normiveloitus olettaa, että tilitoimiston käytössä on laadukas tase-erittely vaihdoshetkeltä. 

Ylimääräinen selvittelytyö veloitetaan tuntityönä, ellei tätä saada. 

Jos kirjanpito aloitetaan kesken tilikauden, alkutilikauden on oltava asianmukaisesti tehty, ja se 

voidaan tarkastaa pintapuolisesti. 

 

Yritysten perustamistoimenpiteet 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (”toiminimi”) 160€ 

Oy, Ky tai Ay 240€ 

Osuuskunta tai Yhdistys 390€ 

 Perustamistoimenpiteet sisältävät n. tunnin neuvontaa, sekä 

rekisteröimislomakkeiden täyttämisen. 

Tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet, kuten ETA-alueen ulkopuolisten 

henkilöiden erikoisluvat tai ei-standardit yhtiöjärjestykset menevät 

tuntiveloituksella. 

Hinta ei sisällä PRH:n tai muiden viranomaisten maksuja. 
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