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Kotitalousvähennystä
tietokoneavusta

Tietokoneapu
p. 040 5844 045

www.orden.fi
Excel, PowerPoint, Project

Antti Savolainen

kasryhmä on työikäiset, jotka
kohentavat taitojaan tietokoneohjelmien kanssa.

Petra Smolander

Yksikään tietokone ei ole valmis sellaisenaan, kun se ostetaan. Mikäli oma asennusja päivitysosaaminen ei riitä,
on syytä käyttää asiantuntijan apua.
Osalle apua pyytäneistä
kotitalousvähennyksen saaminen tietokoneavusta tulee
yllätyksenä.
Jukka A. Ordén Koulutus
Ordénista kertoo, että heidän
liikevaihdostaan noin puolet
tulee yksityisasiakkailta.
– Myös kotona tai suvun
hallussa olevissa tiloissa tapahtuva yksityisen henkilön
koulutus on kotitalousvähennyksen alaista työtä. Näin ollen sukulaiset voivat ostaa
vaikka mummolle tai ukille
muutaman tunnin tietokoneen käytön opastusta, Ordén vinkkaa.
Yleisimmin asiakkailla on pulmia hidastelevien
koneiden ja tietokonevirusten kanssa. Ongelmakohdat
tosin vaihtelevat ikäkausittain.
– Nuorempien ja työikäisten ongelmina ovat erityisesti erilaiset virukset ja niiden
torjunta. Tällöin avun tarve
on akuutti. Senioreilla opas-

Kotitalousvähennys 45%

Päivityksellä lisäikää
tietokoneelle

Kotona tai mökillä teetetyn ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, opastus- ja kunnossapitotyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

KOTITALOUSVÄHENNYS
Kotitalousvähennys on 45 % laskussa olevasta työn
osuudesta, kun työn tekee ennakkoperintä-rekisteriin
merkitty yritys.
Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten esim.
puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen.
Vähennyksen enimmäismäärä on vuoden alusta alkaen
ollut 2000 euroa/vuosi/henkilö. Omavastuu 100 euroa.
tustarpeet vaihtelevat laajasti kuvien ja liitteiden käsitte-

lystä sosiaalisen median käsittelyyn. Kolmas selkeä asia-

Tavallisella yksityiskäyttäjällä tietokoneen käyttö on nykyisin yhtä kuin internetin
käyttö.
– Yhteiskunta on siirtymässä nettiin. Internet on
niin keitto- kuin matkakirjakin. Jokaisen viraston ja
yrityksen asiakirjat löytyvät
myös PDF-tiedostoina netistä, Ordén kertoo.
Koneiden kanssa kannattaa miettiä myös ympäristöystävällisyys. Vanhalle koneellekin saadaan uusilla päivityksillä ja asetuksilla lisää
käyttöikää.
– Muuten tietokonealalla on kuitenkin meneillään iso mullistus. Monen
ensimmäistä tietokonettaan hankkivan seniorinkin
kannattaa miettiä vakavasti
tablettitietokoneen, kuten
esimerkiksi iPadin hankkimista. Siinä jää hiiri pois välistä ja sitä voi olla helpompaa oppia käyttämään. Ihmisen sormet ovat kuitenkin melko näppärät tekemään kaikkea.


Kaikki rakentaminen
ja rakentamiseen liittyvät palvelut
saman katon alta.
Omakotitalo-, teollisuus-, kauppa- ja liiketilarakentaminen.
Vanhojen rakennusten korjaus, ulko- ja sisämaalaukset.
Tapetointi, tasoitukset käsin tai koneella.
Ikkuna-, ovi- ja kalusteasennukset, vesivahinkokorjaukset,
sauna-, pesuhuone-, keittiö-, ja huoneistoremontit.
Kaivinkonetyöt, salaojitukset, pihamaarakentaminen.
Sooda- ja hiekkapuhallukset.
Kauppa-, liike-, teollisuus- ja omakotitalojen huoltopalvelu.
Korjaamossamme suoritamme autojen, moottoripyörien,
koneiden ja laitteiden korjausta laskutustyönä.
Ottamalla yhteyttä saatte lisätietoa
monipuolisesta palvelustamme.

pjr-rakennus@pjr-rakennus.com
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Soita ja varaa ilmainen arviokäynti.
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VARMA JA VIISAS VALINTA!

Muista, että myös ns. kakkosasunnon
vesi-/lämpöpumppujärjestelmät kuuluvat
kotitalousvähennyksen piiriin.

• Keittiöt
• Kylpyhuoneet
• Saunat
• Wc:t
• Sisustusremontit
• maalaukset
• tapetoinnit
• lattiat
15 vuoden kokemuksella!

Jukka Korhonen, p. 0400 689 688
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