Johanna Vuorto-Honkala
Osoite: Gunnarintie 14, 01800 Klaukkala
puhelin: +358 50 548 1919
e-mail: johanna.vuorto-honkala@ecomill.fi
kansallisuus: suomen
syntymäaika: 10.09.1976
perhesuhteet: naimisissa, kaksi lasta (s. 01/2004 ja 12/2005)

Työkokemus:
11.2010-

Taloushallinnon konsultti ja tilitoimistoyrittäjä Ecomill Oy, omistus 50%, kouluttajana
Eduhouse Oy:lla 11.2010 alkaen taloushallinnon asioissa tarvittaessa.
Työtehtävinä asiakasyritysten (Ecomillillä yhteensä n. 70kpl) juokseva kirjanpito,
tilinpäätökset, reskontrat ja maksatukset, palkanlaskenta, veroilmoitukset,
budjetointi, kassavirtalaskelmat, verosuunnittelu ja taloushallinnon neuvonta.
Ecomillissa mukana myös partneri, tj. Susanna Bergman sekä Armi Joki ja Anu Reniers
kirjanpitäjinä. Lisäksi teemme controller-toimeksiantoja talouden suunnittelun ja
valvonnan saralla.

01.2007-

Tilitoimistoyrittäjänä omassa toiminimessä Gunnarin taloushallinto.
Toiminimi on edelleen olemassa, teen satunnaisia toimeksiantoja esim. isommissa
selvityksissä, maksusuunnittelussa yms. yrittäjien apuna.

10.2002-08.2006 Oy Reed Business Information Finland Ab
Assistant controller, Suomen yrityksen controller-tehtävät sisältäen tilinpäätöksen ja
veroilmoituksen, budjetoinnin ja ennusteet, sisäisen raportoinnin, palkanlaskennan
bonusjärjestelmän mallintamisen ja kirjanpidon neuvonnan. Jäin äitiyslomille ja
hoitovapaille 1.12.2003 ja tämän jälkeen perustin oman toiminimen.

05.-12.2000 ABB Oy/kesä- ja osa-aikatyöntekijä
kirjanpito, viikkoraportit, avustus sisäisessä kuukausiraportoinnissa

05.1998-12.1999

ABB Industry Oy/ Systems Group/kesä- ja osa-aikatyöntekijä
Osto- ja myyntireskontrat, konsernin sisäiset laskut netting järjestelmän valvonta.

Koulutus:
12.2013
09.1997-09.2002

KLT-tutkinto/ Taloushallintoliitto
Helsingin kauppakorkeakoulu
KTM, pääaine: laskentatoimi (johdon), Pro gradu Valio Oy:lle Ohjausjärjestelmistä ja
strategiaviestinnästä 9/2002. Sivuaineet: yrittäjyys, yritysjuridiikka, organisaatiot ja
johtaminen.

09.199506.1995

Helsingin yliopisto/ Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta
Pääaine: ympäristömikrobiologia. Sivuaine: biokemia
Pohjois-Haaga Yhteiskoulu/Helsinki
ylioppilas, yleisarvosana laudatur

ATK- ja kielitaidot:
ATK

ProCountor-sähköisentaloushallinnon ohjelmisto, Fivaldi-kirjanpito-ohjelmisto, Ms
Office, Internet, useita kirjanpito-ohjelmistoja Oy RBI Ab ja ABB.

Kielitaito

suomi: äidinkieli
englanti: erinomainen
ranska: hyvä
ruotsi: tyydyttävä
espanja: alkeet

Luottamustoimet:
2011->

Keski-Uudenmaan osuuspankki
hallituksen jäsen

2009->

Klaukkalan yhteiset alueet osakaskunta
Hoitokunnan puheenjohtaja, vastuussa osakaskunnan avustusten ja sijoitusten
valmistelusta.

2002

Helsingin kauppakorkeakoulu, laskentatoimen laitos, laitosapulainen
tenttivalvonta ja kokeiden korjaus

2000

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
hallituksen jäsen (sosiaalipoliittinen vastaava), Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja (10
henkiä). Tätä ennen useita luottamustoimia KY:n eri jaostoissa, valiokunnissa ja
yhdistyksissä.

KV-kokemus:
04.-06.2001 Uusi-Seelanti, Coromandel, Driving Creek Railway & Potteries:
Keramiikkamuseon luettelointi, puutarhanhoito

Harrastukset:
Nykytanssi
Musiikinsoitto bändissä (huilu ja tenorisaksofoni), laulutunnit

Suosittelijat:
Annamme yhteystietoja referenssiasiakkaistamme tarvittaessa.
Arja Tulokas/ Oy Reed Business Information Ab, KTK, HTM, Scandinavian controller, 050 521 5741.

