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TiliLappi Oy – Se matalan kynnyksen tilitoimisto
Lapinlahti, Emilia Parviainen

TiliLappi Oy on monipuolinen ja 
palveleva tilitoimisto, jonka yrit-
täjänä häärii Lapinlahden Martik-
kalassa asuva Tuula Lappalainen.
TiliLapin palveluun kuuluvat 
kaikki perinteiset tilitoimiston 
palvelut, kuten laskutus, maksa-
tus, tilinpäätökset, verotusilmo-
itukset, palkanlaskenta ja paljon 
muuta. Apua saat myös yrityksen 
perustamiseen ja rahoituksen su-
unnitteluun, sekä erilaisten raho-
ituksien hakemisessa ja projektien 
hallinnoinnissa.
TiliLappi on matalan kynnyksen 
tilitoimisto, jossa positiivinen ja 
asiantunteva henkilökunta ovat 
vastaamassa kaikkiin sinua askar-
ruttaviin kysymyksiin. Yrittäjänä 
toimiva Lappalainen korostaa, et-
tä vääriä tai tyhmiä kysymyksiä ei 
ole olemassakaan. 
–Haluamme olla erilainen tilito-
imisto, jota on helppo lähestyä. 
Ei tarvitse yhtään olla huolissaan, 
jos jokin asia ihmetyttää. Halu-

an luoda positiivista virettä, kos-
ka olemme täällä juuri asiakkaita 
varten, auttamassa, Lappalainen 
kertoo.
Lapinlahden lisäksi yrityksellä on 
toimipisteet myös Siilinjärvellä 
ja Kiuruvedellä. Yritys työllistää 
Lappalaisen lisäksi myös kaksi 
työntekijää: Helena Kärkkäis-
en Siilinjärvelle ja Suvi Piipon 
Kiuruvedelle.

YRITTÄJÄ Lappalaisella on vank-
ka kokemus taloushallinnon töistä 
jo 1990-luvun puolivälistä lähtien.
–Uhkasin 1980-luvulla, että mi-
nusta ei koskaan tule kirjanpitä-
jää. Etsin kuitenkin uusia haastei-
ta myyntityön sijaan, ja lähdinkin 
opiskelemaan taloushallinnonalaa. 
Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, 
naurahtaa Lappalainen.
Lappalainen perusti ensimmäisen 
oman tilitoimiston Kuopioon jo 
15 vuotta sitten, josta hän siirtyi 
talouspäälliköksi, ja lopulta hal-
lintojohtajaksi asiakasyritykselle. 
Hän toimi kyseisen asiakasyrityk-

sen palveluksessa 10 vuotta, 
ja samoihin aikoihin muutti 
asumaan Lapinlahden Mar-
tikkalaan.
–Silloin tuli ajatus, että haluan 
taas perustaa oman tilitoimis-
ton. Oma tilitoimisto antaa 
väljyyttä ja vapautta työskente-
lyyn, ja olen ollut tähän ratkai-
suun hyvin tyytyväinen, Lap-
palainen hymyilee.

YRITYKSEN asiakkaat 
ovat hajautuneet ympäri 
Suomen, josta kaukaisimmat 
ovat jopa Helsingissä asti. 
Nykyisin tämä on hyvin mah-
dollista, koska kaikki tarvitta-
va voidaan hoitaa yrityksen ja 
tilitoimiston välillä sähköisesti.
Jos kuitenkin haluat tuoda pa-
perit tilitoimistoon perintei-
seen tapaan itse, myös sekin 
on sallittua.
Lappalaisen työpiste Martik-
kalassa sijaitsee kotona. Koto-
na työskentely on Lappalaisen 
mukaan mukavaa, mutta työ- 
ja vapaa-aika on osattava erot-
taa toisistaan.
–Yleensä työskentelen niin, 
että aloitan aamulla tuolla 
alakerrassa sijaitsevassa kotito-
imistossani ja lopettelen siinä 
iltapäivällä. Toki joustan aina 
tarvittaessa, ja saatan työsken-
nellä myös iltaisin, Lappalain-
en kertoo.

Yrittäjä Tuula Lappalainen työskentelee kotitoimistossa.

Helena Kärkkäinen Tuula Lappalainen Suvi Piippo

Kirjanpitäjän työssä nyky-
päivänä et tarvitse monimut-
kaista matematiikan osaamis-
ta. Automaattiset ohjelmat 
hoitavat laskelmat puolesta-
si, mutta tarkka ja huolellinen 
on silti oltava.
–Tärkeämpää on ymmärtää, 
mistä esimerkiksi tuo tulo-
slaskelma tai tase tulee, mitä 
ne kertovat, ja osata tehdä ni-
istä tarvittavia analyyseja, Lap-
palainen selittää.

MONI yrittäjä ostaa nyky-
isin tilitoimiston palveluja, 
koska silloin aikaa jää parem-
min yrityksen pyörittämiseen 
ja muihin asioihin.

Kiireisin aika kirjanpitäjällä 
on alkuvuosi, koska silloin on 
tehtävä usean yrityksen tilin-
päätökset.
–Suurin osa yrittäjistä on vu-
osikirjanpidossa. Kaikki tule-
vat siis kerralla tehtäviksi, 
joten silloin saa tehdä useam-
man kuukauden hieman pi-
dempää päivää, Lappalainen 
naurahtaa.
Tulevaisuudessa Lappalain-
en haaveilee ostavansa vielä 
tilitoimiston, eli sillä saralla 
laajentuminen on mielessä.
–Katsellaan kuitenkin rauhas-
sa, ja odotellaan, jos sellainen 
sopiva sattuu kohdalle, Lap-
palainen hymyilee.


