
Erikoistuneet assistenttipalvelut
yli 10 vuoden kokemuksella

Taloushallinto – Tapahtumat
Viestintä & Markkinointi
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http://www.millajarvinen.com/


Taloushallintopalvelut
‒Osto- ja myyntilaskut

‒Kulu- ja matkalaskut

‒Raportointi ja Excel-laskelmat

‒Avustava palkkahallinto

‒Alustavat tiliöinnit, tiliotteiden käsittely ja kirjanpitäjän 
tukeminen

Ks. palvelun esittely 
verkkosivuiltani

Palvelun laajuus:

Suositeltavaa ottaa jatkuva 

kuukausittainen sopimus, koska 

tehtävät toistuvat tyypillisesti 

kuukausittain.

Tuntimääräarvio: 2-40 h/kk

https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/#taloushallintopalvelut
https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/#taloushallintopalvelut


Taloushallintopalvelut
”Harvoin on tullut vastaan yhtä organisoitua ihmistä,

jolla on tilanne aina hallussa.”

Katso logoja klikkaamalla esittelyt taloushallinnon 

asiakaskeisseistä, tai kurkkaa kaikki täältä >

https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/taloushallintopalvelut/
https://millajarvinen.com/portfolio/palkanlaskenta-ja-talousassistentti-leaddesk-oy/
https://millajarvinen.com/portfolio/tapahtumatuottaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/matkanjarjestaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/hallintopaallikko/
https://millajarvinen.com/portfolio/hallinnon-assistentti/
https://millajarvinen.com/portfolio/taloushallinnon-assistentti/


Tapahtumajärjestäminen
‒Asiakas- ja yritystapahtumat (20-50 hlö)

‒Henkilöstöjuhlat (20-300 hlö)

‒Yritysmatkat (10-50 hlö)

‒Koulutukset ja seminaarit (20-100 hlö)

Ks. palvelun esittely 
verkkosivuiltani

Palvelun laajuus:

Jatkuva kuukausittainen

rooli, tai yksi erillinen projekti.

Kokonaistuntimääräarvio

n. 10-100h välillä.

https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/#tapahtumat
https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/#tapahtumat


Tapahtumajärjestäminen
”Millan näpeissä oli koko projekti kutsujen suunnittelusta aina 

juhlaseminaarin ja juhlaristeilyn toteutukseen asti. Yhteenvetona 
saamastamme palautteesta niin yhdistyksen jäseniltä kuin kutsuvierailtakin: 

timanttista toimintaa!”

Katso logoja klikkaamalla esittelyt näistä asiakaskeisseistä,

tai kurkkaa kaikki täältä >

https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/tapahtumat/
https://millajarvinen.com/portfolio/tapahtumajarjestaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/markkinointikoordinaattori/
https://millajarvinen.com/portfolio/viestintaassistentti/
https://millajarvinen.com/portfolio/seminaarijarjestaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/hallintopaallikko/
https://millajarvinen.com/portfolio/tapahtumatuottaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/matkanjarjestaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/tapahtumatuottaja-okt/


Viestintäpalvelut
‒Verkkosivupäivitykset

‒Kevyiden verkkosivujen suunnittelu ja luominen

‒Sisällöntuotanto (blogitekstit, web-artikkelit)

‒Oikoluku ja editointi, dokumenttien visualisointi

‒Kevyet käännöstyöt (FI <> EN)

‒Some- ja sähköpostimarkkinointi

Ks. palvelun esittely 
verkkosivuiltani

Palvelun laajuus:

Jatkuva kuukausittainen

rooli, tai yksi erillinen 

projekti.

Tuntimäärä n. 2-10 h/kk.

https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/#viestintapalvelut
https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/#viestintapalvelut


Viestintäpalvelut
”Milla on ollut luomassa ToimistoSissien assistenttiverkoston some-kanavia 

ja suunnittelemassa sekä toteuttamassa viestintäämme. Milla on aikaansaava 
ja oma-aloitteinen. Milla nappaa nopean kopin projektista ja yhteistyö on 

sujuvaa.”

Katso logoja klikkaamalla esittelyt viestinnän asiakaskeisseistä,

tai kurkkaa kaikki täältä >

https://millajarvinen.com/assistenttipalvelut/viestintapalvelut/
https://millajarvinen.com/portfolio/toimittaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/kirjoittaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/verkkosivupaivitykset-suomen-lammitystieto-oy/
https://millajarvinen.com/portfolio/nettisivujen-paivitys/
https://millajarvinen.com/portfolio/terve-ja-onnellinen/
https://millajarvinen.com/portfolio/hallintopaallikko/
https://millajarvinen.com/portfolio/matkanjarjestaja/
https://millajarvinen.com/portfolio/hallinnon-assistentti/
https://millajarvinen.com/portfolio/markkinointikoordinaattori/
https://millajarvinen.com/portfolio/viestintaassistentti/
https://millajarvinen.com/portfolio/tapahtumajarjestaja/


Hinnoittelu
35-50 €/h +alv tai erillinen projekti- tai kuukausihinta.

Esim. kun sovittu työmäärä (hinnat alv 0)

‒ max 60 h/kk, hinta 2100 €/kk

‒ max 12 h/kk, hinta 540 €/kk

Hinnoittelu perustuu siihen työtuntimäärään, jonka asiakas haluaa varata 

kalenteristani, enkä siten voi myydä sitä enää muualle. Toimitan tehdyistä 

tunneista tarkat tuntiraportit ja laskutan kuukausittain jälkikäteen.

Voin työskennellä asiakkaan toiveiden mukaisesti joko asiakkaan 

tiloissa tai etänä, ja joko omilla tai asiakkaan työvälineillä.



Minusta
Luonnostani erittäin järjestelmällisenä ihmisenä rakastan 

projektinhallintaa, kokonaisuuksien suunnittelemista ja tehtävien 

jatkuvaa priorisoimista.

Arvostan töissäni ja elämässä yleensäkin hyvinvointia, 

ihmisläheisiä toimintatapoja sekä kestävää kehitystä.

Tradenomi 2012,

erikoistumisena ulkoinen

laskentatoimi ja johtaminen

Toiminimiyrittäjä vuodesta 2016



Mitä yritykseni värit kertovat minusta

Rauha

Tasapaino, 

hyvinvointi, 

luonnonmukaisuus

Luotettavuus, 

järjestys, 

tehokkuus

Ilo, innostus, 

avoimuus, 

lämpö



Yhteystiedot
Työskentelen ympäri pääkaupunkiseutua,

työpisteeni sijaitsee Village Works Eteläesplanadilla.

milla@millajarvinen.com

p. +358 45 633 8743 

some: @millaellu

https://goo.gl/maps/KGRcAeqUKGmVdDzN6
https://fi.linkedin.com/in/millaellu
https://www.instagram.com/millaellu/
https://www.facebook.com/millaellu
https://twitter.com/millaellu
mailto:milla@millajarvinen.com
tel:+358456338743

