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Kuukausipaketti S M L Räätälöity 
palvelupaketti

Laajuus
2 tuntia / kuukausi 4 tuntia / kuukausi 8 tuntia / kuukausi

[Sisältö ja hinnoittelu 
räätälöidään asiakaskohtaisesti 

tarpeiden mukaan]
50% käyttämättä jääneistä

tunneista hyödynnettävissä
myöhemmin samana vuonna.

50% käyttämättä jääneistä 
tunneista hyödynnettävissä 

myöhemmin samana vuonna.

50% käyttämättä jääneistä
tunneista hyödynnettävissä

myöhemmin samana vuonna.

Kuukausimaksu EUR 640 / kk EUR 1.200 / kk EUR 2.240 / kk Kysy tarjousta!

Lisätunnit EUR 290 / h EUR 270 / h EUR 250 / h
 Suuremmat konsernit, joilla 

tarvetta jatkuvalle asiantuntija-
avulle (ulkoistus) 

 Mahdollisuus sisällyttää kiinteä-
hintaisia palvelusuoritteita 
(esim. veroilmoitukset, 
siirtohinnoitteludokumentaatio)

Kenelle sopii?  Omistajayrittäjät, joilla tarvetta 
luotetulle neuvonantajalle.

 Pk-yritykset, joilla yksittäisiä vero-
tai lakikysymyksiä silloin tällöin.

 Pk-yritykset, joilla yksittäisten 
erityiskysymysten lisäksi 
toistuvia tarpeita (esim. asiakas-
sopimusten review).

 Pienemmät konsernit, joilla 
kansainvälistä liiketoimintaa.

 Pk-yritykset ja suuremmat 
konsernit, joilla kansainvälistä 
liiketoimintaa ja / tai muutoin 
tarvetta toistuvalle asiantuntija-
avulle (keskimäärin 2 tuntia / vko 
tai enemmän).

Luotettua neuvonantoa kokeneella tiimillä ja edullisella kiinteällä kuukausihinnalla

A&S KuukausiPaketit
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Keskeiset kuukausittaisiin palvelupaketteihimme liittyvät toimeksiantoehdot

A&S KuukausiPaketit

 KuukausiPaketit sisältävät tietyn määrän etukäteen
maksettuja erikoishinnoiteltuja tunteja asiantuntijatyötä
tietyn kalenterikuukauden aikana. 

 Käyttämättä jääneistä tunneistä on mahdollisuus
siirtää puolet (50%) hyödynnettäväksi myöhemmin
saman kalenterivuoden aikana (vaatii voimassaolevan
palvelupakettisopimuksen). Kertyneet saldotunnit
nollataan vuosittain tammikuussa.

 Pakettikohtaiset kuukausimaksut veloitetaan kunkin
kuukauden 1. päivä etukäteen. Mahdolliset kertyneet
lisätunnit veloitetaan jälkikäteen. Edellisellä sivulla
esitettyihin hintoihin lisätään arvonlisävero.

 Palvelupaketin laajuuden ylittävät tunnit (“lisätunnit”) 
hinnoitellaan edellisellä sivulla mainitulla tavalla ja 
laskutetaan kuukausittain.

 Kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva sopimus, 
joka on irtisanottavissa yhden (1) kalenterikuukauden
irtisanomisajalla. Sopimuksella ei ole vähimmäiskestoa.

 Palvelupaketin puitteissa käytettävissä ovat kaikki
kokeneet asiantuntijamme ja -praktiikat muun
työtilanteen ja asiantuntijoiden saatavuuden
asettamissa rajoissa.

 Edellisellä sivulla esitellyt palvelupaketit & 
kuukausimaksut eivät sisällä:

– Tietokantamaksuja
– Viranomaismaksuja ja muita hallinnollisia kuluja
– Matkakuluja

 Muilta osin palvelupakettien piirissä tarjottuihin
palveluihin sovelletaan yleisiä ehtojamme 
(Yleiset ehdot) ellei erikseen muuta sovita.

https://www.aldersound.fi/yleiset-ehdot/
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Vuosipaketti S M L Räätälöity 
palvelupaketti

Laajuus
24 tuntia / vuosi 48 tuntia / vuosi 96 tuntia / vuosi [Sisältö ja hinnoittelu 

räätälöidään asiakaskohtaisesti 
tarpeiden mukaan]Keskimäärin 2 h / kk

Tunnit ovat käytettävissä vapaasti
12 kuukauden ajanjakson aikana.

Keskimäärin 4 h / kk
Tunnit ovat käytettävissä vapaasti
12 kuukauden ajanjakson aikana.

Keskimäärin 8 h / kk
Tunnit ovat käytettävissä vapaasti
12 kuukauden ajanjakson aikana.

Vuosimaksu EUR 6.240 EUR 11.520 EUR 21.120 Kysy tarjousta!

Lisätunnit EUR 290 / h EUR 290 / h EUR 290 / h
 Suuremmat konsernit, joilla 

tarvetta jatkuvalle asiantuntija-
avulle (ulkoistus) 

 Mahdollisuus sisällyttää kiinteä-
hintaisia palvelusuoritteita 
(esim. veroilmoitukset, 
siirtohinnoitteludokumentaatio)

Kenelle sopii?  Omistajayrittäjät, joilla tarvetta 
luotetulle neuvonantajalle.

 Pk-yritykset, joilla yksittäisiä vero-
tai lakikysymyksiä silloin tällöin.

 Pk-yritykset, joilla yksittäisten 
erityiskysymysten lisäksi 
toistuvia tarpeita (esim. asiakas-
sopimusten review).

 Pienemmät konsernit, joilla 
kansainvälistä liiketoimintaa.

 Pk-yritykset ja suuremmat 
konsernit, joilla kansainvälistä 
liiketoimintaa ja / tai muutoin 
tarvetta toistuvalle asiantuntija-
avulle (keskimäärin 2 tuntia / vko 
tai enemmän).

Luotettua neuvonantoa kokeneella tiimillä edullisena vuosipakettina

A&S VuosiPaketit
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Keskeiset vuosittaisiin palvelupaketteihimme liittyvät toimeksiantoehdot

A&S VuosiPaketit

 VuosiPaketit sisältävät tietyn määrän etukäteen
maksettuja erikoishinnoiteltuja tunteja asiantuntijatyötä
12 kuukauden ajanjakson aikana. 

 Pakettikohtaiset vuosimaksut veloitetaan etukäteen. 
Mahdolliset palvelupaketin laajuuden ylittävät tunnit
(“lisätunnit”) veloitetaan jälkikäteen. Edellisellä sivulla
esitettyihin hintoihin lisätään arvonlisävero.

 Kyseessä on määräaikainen 12 kuukauden sopimus. 

 Palvelupaketin puitteissa käytettävissä ovat kaikki kokeneet
asiantuntijamme ja -praktiikat muun työtilanteen ja 
asiantuntijoiden saatavuuden asettamissa rajoissa.

 Edellisellä sivulla esitellyt palvelupaketit & 
vuosimaksut eivät sisällä:

– Tietokantamaksuja

– Viranomaismaksuja ja muita hallinnollisia kuluja

– Matkakuluja

 Muilta osin palvelupakettien piirissä tarjottuihin
palveluihin sovelletaan yleisiä ehtojamme 
(Yleiset ehdot) ellei erikseen muuta sovita.

https://www.aldersound.fi/yleiset-ehdot/
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