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Tarvitset sitten enemmän aikaa
ydintekemiseesi, tehokkaampia
prosesseja tai ihan vain lisää
kasvua, olemme oikea kumppani
ratkaisemaan arkiset haasteesi.

Suomen kokenein
talous-, palkkaja HR-kumppani
Me Accountorilla olemme olemassa sinua varten
Ulkoista tekeminen ja vastuu. Hoidamme yrityksesi talous-, palkka- ja
HR-asiat ilolla ja ammattitaidolla. Monipuolinen ja pitkä kokemuksemme
auttaa meitä ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita kokonaisvaltaisesti ja
pystymme tuottamaan palvelumme tehokkaasti sekä modernein työkaluin.
Voimme tarjota interim- ja in-house -palveluna rautaisen talous-, palkka- tai HRammattilaisen työskentelemään myös työpaikallesi, yrityksesi
järjestelmillä.
Olemme luotettu ja osaava kumppani myös silloin, kun yritystoiminnan
kehittäminen edellyttää tutkimustyötä, kartoituksia, valmennusta tai
jotain monista muista asiantuntijapalveluistamme.
Hallitsemme numerot, tunnemme ihmiset. Löydät meiltä tietäjät sekä tekijät.

TALOUS

PALKKA

HR

Valmiit palvelupaketit Go ja
Online sekä räätälöidyt
ratkaisut Accountorin tai
asiakkaan työkaluilla.
Interim-palveluina
controller, pääkirjanpitäjä
sekä talouspäällikkö.
Talous- ja veroneuvonta,
lakiapu ja laskurahoitus.

Palkanlaskenta osana
talouspalvelua tai asiakkaan
tarpeeseen räätälöitynä
erillispalveluna. Interimpalveluna palkkayhteyshenkilö. Kehittämisen tukena
mm. kartoitukset ja palkkakonsultointi.

HR-asiantuntija ja
rekrytointiasiantuntija
in-house -palveluina sekä
pk-yrityksen skaalautuva
HR Flow. Tutkimukset,
konsultointi ja valmennukset
organisaatiosi kehittämiseen.
Rekrytoinnit ja työsuhdeneuvonta omiin täsmätarpeisiisi.

Vahva kokemus
toimialalta aina

Henkilöstöjohtamisen
edelläkävijä

Asiantuntevaa palvelua
yhteensä noin

Suuri, mutta silti lähellä.
Toimistojamme on lähes

-luvulta asti

vuodesta lähtien

asiantuntijan voimin

paikkakunnalla
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Luotettavaa kirjanpitoja palkkapalvelua

Meiltä löydät yrityksesi tilanteeseen sopivan kirjanpitopalvelun,
olitpa sitten käynnistämässä yritystoimintaa, kasvattamassa
yritystäsi tai ylläpitämässä vakiintunutta liiketoimintaa.

Palvelemme ympäri Suomea - tilitoimistojamme löytyy liki 30 paikkakunnalta.
Tilitoimistoissamme ammattilaisemme tuottavat kirjanpitopalveluita tarpeidesi
mukaan niin perinteisesti kuin nykyaikaisia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.

Accountor Go

Accountor Online

Accountor Custom

Sooloyrittäjä

Pieni tai keskisuuri yritys

Pieni, keskisuuri
tai suuri yritys

Kirjanpitopalvelu

Kiinteä palvelupaketti,
maksuperusteinen

Sovitaan

Sovitaan

Palkanlaskentapalvelu

Kiinteä palvelupaketti

Sovitaan

Sovitaan

Kirjanpitäjä

Tiimi

Nimetty kirjanpitäjä

Nimetty kirjanpitäjä

Sähköinen

✓

✓

Kirjanpidon
ohjelmisto

Procountor Solo

Procountor Taloushallinto

Palkanlaskennan
ohjelmisto

Procountor Solo
(palkkaus.fi)

Procountor Taloushallinto/
Mepco HRM / PersonecW

Procountor / Mepco HRM /
PersonecW

Raportointi

Procountor Solo

Procountor Taloushallinto

Accountor Raportointi /
AARO konserneille

Hinta

Kiinteä

Asiakaskohtainen

Asiakaskohtainen

Kirjanpito

89/129/199 €/kk
(20/50/120 tapahtumaa)

Tarjouksen mukaan

Tarjouksen mukaan

Käynnistys

1 kk kuukausimaksu

Tarjouksen mukaan

Tarjouksen mukaan

Tilinpäätös

149/249/399 €

Tarjouksen mukaan

Tarjouksen mukaan

Palkanlaskenta

15/25 € / Palkkapussi

20 € / Palkkapussi

Tarjouksen mukaan

✓

Asiakastilaisuudet ajankohtaisista aiheista 2 kpl

✓
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GO

Tavoitat
meidät
käteväs
t
sähköpo i
s
tilla
myynti@
account
or.fi

SOOLOYRITTÄJÄN KIRJANPITO
Accountor Go on oikea ratkaisu silloin, kun yrityksesi
työllistää enintään kolme henkilöä ja liikevaihtoa on
alle 500 000 €/v. Kiinteähintaisen palvelun avulla budjetoit
pienen yrityksen kulut varman päälle. Palvelu sopii sekä
toiminimiyrittäjälle että osakeyhtiölle.

✓

Asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmä

Vuosittaiset edut
Laki- ja verokonsultointi
30 min

Valitse sinulle sopiva palvelu ja
anna meidän hoitaa yrityksesi kirjanpito.

ONLINE

YRITYKSELLESI MUOKATTU
KIRJANPITO
Kun haluat henkilökohtaisempaa palvelua sekä räätälöidä
juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan kirjanpitopalvelun,
Accountor Online tarjoaa joustoa ja valinnanvaraa.
Hinta skaalautuu yrityksesi tapahtumavolyymien mukaan.

CUSTOM

ULKOISTUSPALVELUA VAATIVIIN
TARPEISIIN
Accountor Custom on tarkoitettu osa- tai kokonaisulkoistuksen ratkaisuksi. Hoidamme taloushallinnon
tehtävät joko yrityksesi omilla järjestelmillä tai
tarjoamme ratkaisun prosessien tehostamiseen.

✓
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Talous- ja palkkahallinto
ulkoistettuna

HR:n ja talouden syväosaaminen käytössäsi

Olemme asiakkaillemme pitkäaikainen kumppani, joka
sitoutuu yhteisiin strategisiin tavoitteisiin toiminnan
kehittämiseksi ja tehostamiseksi.

Autamme sinua saavuttamaan strategiset tavoitteesi ja
tunnistamaan organisaatiosi kehittämistarpeet.

Teemme laadukkaat
kartoitukset ja kerromme
kehityskohteet laajan
kokemuksemme pohjalta
Tehokas osaulkoistus tai
kokonaisulkoistus asiakkaan
nykyisillä järjestelmillä.
Löydät meiltä parhaan
talousasiantuntijan myös
omaan toimistoosi (interim)
Tuemme asiakkaiden
siirtymistä vanhoista
järjestelmistä nykyaikaisiin
työkaluihin

+ Saat arvion nykytilanteesta
+ Saat kuvauksen optimaalisesta prosessista
+ Voit kilpailuttaa palveluntarjoajasi
+ Näet tehostamispotentiaalin

+ Ulkoistat riskin meille, huolehdimme puolestasi
mm. varahenkilöistä
+ Autamme tehostamaan prosesseja kanssasi
+ Meillä on vahva toimialaosaaminen lukuisilta
toimialoilta

+ Sujuva muutoksenhallinta

Koukuttavan hyvä asiakaskokemus on kilpailuvalttisi markkinoilla. Vain sitoutunut, kehittyvä ja
jatkuvaan uudistumiseen kykenevä henkilöstö voi tuottaa sellaista. Siksi henkilöstökokemukseen
kannattaa panostaa. Paremman työpaikan rakentaminen on jatkuva prosessi. Toteutamme mallia,
jossa tutkimus, uudistaminen ja uudistusten tuominen jokaiseen työpäivään seuraavat toisiaan.

In-house -palvelut
+ HR-asiantuntijapalvelu
+ Rekrytointiasiantuntijapalvelu
+ Talousasiantuntijapalvelu

Palkkapalvelut
+ Palkanlaskennan ulkoistus
+ Palkanlaskenta asiakkaan
järjestelmillä
+ Palkkatoimintojen kartoitus
+ Palkkayhteyshenkilö

Tutkimukset
+ Henkilöstötutkimus
+ 270- ja 360-arviointi
+ Työnantajakuvatutkimus
+ Osaamiskartoitus
+ Pulssitutkimus
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HR:n ja johtajuuden
konsultointi

Rekrytointi

+ HR-kartoitus ja sparraus
+ Organisaatioiden johtajuuden
kehittäminen
+ Strategisten osaamisten
määrittäminen
+ Työsuhdejuridiikka

+ Soveltuvuusarviointi
+ Joustava rekrytoinnin tuki
+ Rekrytointi toimeksiantona
+ Rekrytointiohjelmisto
+ Työnantajakuvan kehittäminen
+ Talent search ja
suorakontaktointi

HR Flow

Valmennukset

+ PK-yritysten skaalautuva
HR-palvelu, joka yhdistää
digitaaliset työkalut
ja HR-ammattilaistemme
osaamisen palveluna

+ Esimiesvalmennus
+ Muutosjohtamisen tuki
+ Ryhmä- ja yksilöcoaching
+ Työyhteisövalmennus
+ Rekrytointivalmennus
+ Työnhakuvalmennus
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Neuvonantajasi
laki- ja veroasioissa
Saat Accountorilta asiantuntevaa laki- ja veroneuvontaa yrityksesi
koosta riippumatta.

Autamme työsuhdeasioissa ja työyhteisön
haastavissa tilanteissa

Tarjoamme kattavia vero-, laki- ja neuvontapalveluja kaikissa liiketoimintasi elinkaaren vaiheissa. Juridiikan, verotuksen ja taloushallinnon prosessien asiantuntijat ovat valmiina löytämään
yrityksellesi parhaimman ratkaisun.

Tarjoamme asiantuntevaa ja käytännönläheistä tukea
yrityksesi työsuhdeasioihin.
Accountorilla sinua palvelevat kokeneet HR- ja työsuhdejuridiikan ammattilaiset.
Saat asiantuntevaa apua muun muassa työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin sekä
työsuhdejuridisiin kysymyksin liittyen.

Palveluitamme ovat mm:

MIKSI VALITA MEIDÄT?

+ Yrityskaupat, yritysten arvonmääritykset
+ Sukupolvenvaihdokset
+ Yritysjärjestelyt, sulautumiset,
jakautumiset
+ Yritysmuodon muutokset
+ Sopimusjuridiikka
+ Työsuhteisiin liittyvät kysymykset
+ Yrityksen perustaminen
+ Ulkomaisten yritysten avustaminen
perustettaessa toimintaa Suomeen
+ Yritysverotus
+ Varojenjaon verotus
+ Tietosuoja-asiat

+ Lakimiehemme palvelevat laaja-alaisesti
erilaisissa toimeksiannoissa
+ Saat käytännönläheisen vastauksen
ongelmaasi kilpailukykyiseen hintaan
+ Palvelumme on nopeaa ja asiantuntevaa
+ Asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla

Autamme yritystäsi sen
elinkaaren jokaisessa vaiheessa

Omistajanvaihdos

Palveluitamme ovat mm:
+ Lakisääteinen yhteistoiminta
(mm. YT-menettely)
+ Työaika- ja vuosilomakäytännöt
+ Henkilöstökäsikirja ja muut HR-ohjeet
+ Esimiestyön ohjeet ja työnjohto-oikeus
+ Työsopimukset, johtajasopimukset
+ Vakuuttaminen
+ Henkilöstön palkitseminen ja
sitouttaminen
+ TES-asiat ja työlainsäädännön tulkinta
+ Työsuhteen päättäminen
+ Työnantajan lakisääteiset suunnitelmat
+ Työsuojelu, työturvallisuus ja
työterveyshuolto

MIKSI VALITA MEIDÄT?
+ Saat nopeasti käytännönläheisen
ja asiantuntevan avun ongelmaasi
+ Asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla
+ Kokeneet HR-ammattilaiset huomioivat
taloudelliset, juridiset ja inhimilliset näkökulmat
+ Palvelu mitoitetaan aina tarpeesi mukaan

Kiinnostuitko laki-, verotai työsuhdeneuvontapalveluistamme?
Saat nopeasti asiantuntijoihimme
yhteyden lähettämällä
yhteydenottopyynnön osoitteeseen

asiantuntija@accountor.fi

Kehittäminen
Kasvu
Perustaminen
Murros
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ACCOUNTOR – Ohjelmistot

Asiakkaamme kertovat
Momentin Group

Mari Liikka, HR-lead

“Yhteistyömme on toiminut hyvin. Kommunikoimme aktiivisesti ja voin
aina luottaa, että saan tarvitsemani vastaukset. Arvostan sitä, että
Accountorin asiantuntijat ovat hyvin tavoitettavissa.”

Käytössämme on alan
kehittyneimmät ohjelmistot

Turvakolmio Group Oy

Pekka Usva, toimitusjohtaja

“Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä kannattaa mitata yhdessä.
Minulle tuoreena toimitusjohtajana se antoi baselinen meidän
asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden tasolle.”

Arton Auto
Ohjelma nykyaikaiseen taloudenpitoon
Procountor Taloushallinto on täysin sähköisen taloushallinnon mahdollistava ohjelmisto.
Ratkaisu sopii erinomaisesti tilitoimiston ja asiakasyrityksen yhteiskäyttöön ja
se on nopea ottaa käyttöön vaikka kesken tilikauden.
Hoida helposti mistä vain mm. myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, reskontra, palkanlaskenta,
kirjanpito, yrityksen talouden seuranta ja sähköinen arkistointi.
Saat samalla käyttöösi myös esim. kattavat verkkolaskuyhteydet, tulostus- ja skannauspalvelun
perinteisille laskuille, pankkiyhteydet sekä sähköiset viranomaisilmoitukset.

Suomen suosituin palkka- ja HR-järjestelmä
Mepco-ratkaisulla hallitset kaikki työsuhteen elinkaaren vaiheet aina rekrytoinnista
työsuhteen päättymiseen asti. Ratkaisu tukee kaiken kokoisia organisaatioita eri toimialoilla,
sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vuosien saatossa olemme säästäneet
kymmeniä tuhansia tunteja suomalaisten organisaatioiden aikaa.
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Arto Ulvinen, toimitusjohtaja

“Iso ja luotettava tilitoimisto on etu. Meillä on Accountorilla oma
henkilö, joka tuntee meidän asiat ja ymmärtää liiketoimintaamme.
Asiat hoituvat oikein ja ajallaan.”

Riipinen Restaurants

Henrik Riipinen, toimitusjohtaja

“Meillä on ollut sama kirjanpitäjä ja palkanlaskija alusta asti
Accountorilla. He tuntevat meidät ja homma sujuu jouhevasti:
molemmin puolin toimitaan tehokkaasti.”

Vepsäläinen

Mona Leivo, talousjohtaja

“Vepsäläinen käyttää Accountorin palkanlaskentapalvelua ja HR Flow
-palvelua. Haluamme tarjota henkilöstöllemme todella hyvää HRpalvelua, siksi päätimme ulkoistaa henkilöstöhallinnon sellaiselle
kumppanille, jolle se on intohimo ja ydinosaamista.”
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Löydät meidät ympäri Suomea
Espoo
Helsinki
Joensuu
Jyväskylä
Järvenpää
Kemi-Tornio
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Lohja
Loimaa
Mikkeli
Oulu
Parainen
Pori
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vaasa
Ylivieska

Accountor on kaikkea muuta kuin tavallinen palveluyritys.
Uteliaisuus, kasvu ja kehittyminen kirittävät meitä,
ja pyrimme olemaan aina askeleen edellä.
Tarjoamme monipuolisia palkka-, talousja HR-palveluja seitsemässä eri maassa.
Koulutamme jatkuvasti työntekijöitämme sekä kehitämme
asiakkaidemme liiketoimintaa ja tuloksia.
Tutustu palveluihimme tarkemmin www.accountor.fi

Ota meihin yhteyttä!
Accountor Services Oy
020 744 2400
myynti@accountor.fi
www.accountor.fi

