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Tilitoimisto Peltokangas
avasi toisen toimiston Lietoon
Tilitoimisto Peltokangas avasi toukokuussa toisen toimipisteen Liedon Tuulissuolle, uuteen Avantin Portti -liiketaloon.
- Kaarinan toimistossamme Pyhän
Katariinan tiellä ovat tilat käyneet jo hieman ahtaiksi. Jatkamme siellä viiden
työntekijän voimin - tänne Lietoon meitä tulee työskentelemään kolme, yrittäjä
Susanna Peltokangas esittelee.
Asiakkaat voivat jatkossa asioida
kummassakin toimipisteessä.
- Kaikki tiedot ja ohjelmistot ovat pilvessä - ja fyysiset materiaalit kulkevat
toimistojen väliä päivittäin, sanoo Jari
Peltokangas.
Vuonna 2005 perustettu Tilitoimisto
Peltokangas Oy on Susanna ja Jari Peltokankaan perheyritys, jonka asiakaskunta
löytyy pääsääntöisesti Turun ympäristöstä, mutta myös kauempaakin. Yhteistyökumppaneita on myös Avantin alueella.
Taloushallintoliiton auktorisoiman yrityksen palveluihin kuuluvat kirjanpito, tilinpäätökset, verosuunnittelu, palkanlaskenta, laskutus, osto- ja myyntireskontra, yritysten perustamiset ja yhtiömuotojen muutokset sekä yritysjärjestelyt.
- Taloushallintoalalla tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Esimerkiksi verotusmuutokset, viranomaisilmoitukset ja ohjelmistojen kehitykset vaativat jatkuvaa
kouluttautumista. Alkuvuodesta käyttöön otettu tulorekisteri on aiheuttanut myös lisätöitä, mutta käyttämämme sähköiset järjestelmät ovat selvinneet hyvin muutoksista, Peltokankaat
kertovat.
- Vaikka asioita hoidetaan paljon
sähköisesti, henkilökohtainen palvelu

Asiakkaamme voivat jatkossa asioida
kummassakin toimipisteessä. Vaikka
asioita hoidetaan paljon sähköisesti,
henkilökohtainen palvelu on ollut meille aina tärkeää, toteavat Jari ja Susanna Peltokangas uudessa Liedon toimistossaan.
esittelee ohjelmistoa halukkaille, Susanna ja Jari Peltokangas kertovat.
- Käytämme itse Heeroksen sähköistä palvelua, ja suosittelemme sitä myös
sellaisille asiakkaillemme, joille siitä on
hyötyä. Sähköiseen järjestelmään siirtymiselle pitää kuitenkin löytyä aina järkisyyt, painottaa Susanna Peltokangas.

Tervetuloa
tutustumaan
uuteen
toimistoomme
18.6. klo 12-17
Avantin Porttiin,
Ydinkuja 2, Liedon
Tuulissuolla.
Paikalla myös
Heeroksen
asiantuntija.
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on meille aina ollut tärkeää. Asiakkaan
kohtaaminen kasvokkain on tämän työn
parhaimpia puolia ja siitä haluamme pitää edelleen kiinni, Susanna Peltokangas toteaa.
- Tavoitteemme on muodostaa asiakkaan kanssa sellainen suhde, jossa
voimme olla mukana suunnittelemassa
yrityksen asioita jo ennakkoon. Esimer-

kiksi verosuunnittelua kannattaa pohtia
ensin yhdessä tilitoimiston kanssa.
Tilitoimisto Peltokankaan Liedon toimipisteessä vietetään avajaisia 18.6. klo
12-17.
- Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan uusiin tiloihimme. Meillä on silloin
paikalla myös sähköisen taloushallinto-ohjelmisto Heeroksen edustaja, joka

