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

Suomen kokenein
talous-, palkkaja HR-kumppani
OIVALLA
Yrityksesi onnistuneen uudistumisen edellytyksenä on sen nykytilan tunnistaminen.
Kartoitamme yrityksesi nykytilan ja kehitysmahdollisuudet, jotta voit parantaa taloudellista
ja toiminnallista suorituskykyäsi. Teemme kanssasi tiivistä yhteistyötä ja autamme valitsemaan
oikean suunnan.
UUDISTU
Luotsaamme yritystäsi muutoksessa kääntämällä vaikealta tuntuvan kokonaisuuden selkeäksi
kehityssuunnitelmaksi. Asiantuntijamme auttavat yrityksesi johtoa, työntekijöitä ja prosesseja
uudistumaan luoden edellytykset tulevalle kasvulle. Tuemme muutoksissa ja autamme sinua
kohti tavoitteitasi.
MENESTY
Hoidamme yrityksesi talous-, palkka- ja HR-asiat ilolla ja ammattitaidolla.
Modernit prosessimme ja edistyneet järjestelmämme selkeine raportteineen mahdollistavat
paremman ja nopeamman päätöksenteon. Autamme kiristyvässä työvoimakilpailussa,
jotta onnistut osaajien houkuttelemisessa, sitouttamisessa ja viihtymisessä.
Huolehdimme puolestasi oikeat henkilöt, ohjelmistot ja toimintamallit.

Vahva kokemus
toimialalta aina

Henkilöstöjohtamisen
edelläkävijä

Asiantuntevaa palvelua
yhteensä yli

Olemme lähellä.
Osaajamme palvelevat noin

-luvulta asti

vuodesta lähtien

asiantuntijan voimin

paikkakunnalla

1940

01

2005

1000

30

TALOUS

PALKKA

HR

Tunnemme eri toimialat,
osaamme niin taloushallinto-ohjelmistot kuin
raportointiratkaisut.
Tuemme sinua yrityksesi
talouden johtamisessa ja
lisäksi autamme laki- ja
veroasioissa.

Virheettömästi ja ajallaan
toteutettu palkanlaskenta on
yksi tärkeimmistä työnantajakokemuksen tukijaloista.
Palkanlaskennan
ulkoistamisen myötä saat
käyttöösi alan parhaat
osaajat, käytännöt ja
nykyaikaisimmat järjestelmät.

Kokeneet asiantuntijamme
auttavat organisaatiosi
henkilöstöhallinnon arjen
pyörittämisessä sekä
rekrytointiin, organisaation
kehittämiseen ja työsuhdejuridiikkaan liittyvissä
kysymyksissä.
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Luotettavaa kirjanpitoja palkanlaskentapalvelua
Palvelemme ympäri Suomea - toimistojamme löytyy lähes 30 paikkakunnalta.
Ammattilaisemme tuottavat tilitoimistoissamme tarvitsemiasi kirjanpito- ja palkkapalveluita
sekä perinteisesti että nykyaikaisia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.

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

Tavoitat
meidät
numero
s
020 744 ta
2000
tai sähk
myynti@ öpostilla
accoun
tor.fi

GO

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 /
Visma Netvisor

Asiakkaan tarpeen mukaan

Palkanlaskennan
ohjelmisto

Procountor Solo
(palkkaus.fi)

Procountor Taloushallinto /
Visma Netvisor / Mepco

Procountor / Visma
Netvisor / Mepco

Raportointi

Procountor Solo /
Oivallusraportti

Procountor Taloushallinto /
Oivallusraportti /
Suuntaraportointi

Asiakkaan tarpeen mukaan

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

✓

Accountor Go on sähköinen kirjanpitopalvelu, jonka
helppokäyttöisen Procountor Solo -ohjelmiston avulla
yrityksesi talousasiat hoituvat kätevästi myyntilaskujen
teosta aina kuvaamiesi kuittien helppoon tallentamiseen
saakka. Palvelu sopii sinulle, jos yrityksesi on toiminimi
tai osakeyhtiö, jonka liikevaihto on enintään 500 000 €/v
ja se työllistää enintään 3 henkilöä.

✓

Vuosittaiset edut
Laki- ja verokonsultointi
30 min

PIENYRITTÄJÄN KIRJANPITOPALVELU

ONLINE

YRITYKSESI TARPEIDEN MUKAAN
MUOKATTU KIRJANPITOPALVELU
Kun haluat henkilökohtaisempaa palvelua sekä yrityksesi
tarpeisiin räätälöidyn kirjanpitopalvelun, Accountor Online
tarjoaa joustoa ja valinnanvaraa. Toimialan kehittyneimmät
raportit auttavat talouden seuraamisessa ja kehittämisessä.
Hinta skaalautuu yrityksesi tapahtumamäärien mukaan.

CUSTOM

SINULLE RÄÄTÄLÖITY ULKOISTUSPALVELU VAATIVIIN TARPEISIIN
Accountor Custom on ratkaisu osa- tai kokonaisulkoistuksen
tarpeisiin. Hoidamme taloushallinnon tehtäväsi joko yrityksesi
omilla järjestelmillä tai tarjoamme ratkaisun prosessiesi
tehostamiseen. Halutessasi voit ulkoistaa vain osan
taloushallinnosta, kuten esimerkiksi osto- ja myyntilaskujen
käsittelyn.

✓

www.accountor.com/fi/finland/talous-ja-palkkahallinnon-asiantuntija
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ACCOUNTOR – Talous- ja palkkahallinnon ulkoistaminen

Kokonaisvaltainen
HR-kumppanisi
Autamme sinua saavuttamaan strategiset tavoitteesi ja
tunnistamaan organisaatiosi kehittämistarpeet.

www.accountor.com/fi/finland/palvelu/taloushallinnon-ulkoistuspalvelut

Vaivaton talous- ja
palkkahallinnon ulkoistus
TALOUDEN ULKOISTAMINEN
+ Konsernilaskenta
+ Controlling
+ Kirjanpito
+ Myyntilaskut
+ Ostolaskut
+ Matka- ja kululaskut
+ Maksuliikenne

Tarjoamme kaikki talous- ja palkkahallinnon ulkoistukseen
tarvittavat palvelut ja järjestelmät joko kokonaisuutena tai
erillisinä prosesseina. Toteutamme halutessasi palvelut
yrityksesi järjestelmillä monipuolisen kokemuksemme
takaamalla ammattitaidolla. Halutessasi ulkoistat vain osan
taloushallinnosta, kuten esimerkiksi osto- ja myyntilaskujen
käsittelyn.

Olemme olemassa haastaaksemme yrityksesi nykytilan sekä yhdistääksemme ihmisen ja älykkäät
ohjelmistot tavoilla, jotka vievät suomalaista työelämää uuteen suuntaan. Luomme työkaluja ja
ajattelumalleja, joilla erotut kilpailijoistasi. Avullamme elät strategiasi todeksi ja käännät ideat
käytännön teoiksi.
VALMENNUKSET
+ Esihenkilövalmennus
+ Muutosjohtamisen tuki
+ Ryhmä- ja yksilöcoaching
+ Työyhteisövalmennus
+ Rekrytointivalmennus
+ Työnhakuvalmennus
+ 360-arvioinnit

ORGANISAATION
KEHITTÄMINEN

REKRYTOINTI

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

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

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

TIESITKÖ, ETTÄ...
TALOUDEN KEHITTÄMINEN
+ Järjestelmämuutokset
+ Prosessikehitys
+ Raportoinnin kehittäminen
+ IFRS-konversiot

TALOUDEN LÄPIVALAISU
+ Järjestelmäkartoitukset
+ Prosessikartoitukset
+ Benchmark-analyysit
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+ Kirjanpitäjämme päivittävät osaamistaan
systemaattisesti, joten hyödynnämme aina
viimeisintä taloudellista osaamista apunasi?
+ Tilitoimistomme hyödyntävät uusinta teknologiaa,
joten asiantuntijoillemme jää enemmän aikaa
tarjota yrityksellesi henkilökohtaista palvelua?
+ Asiakkaillamme on yli 100 erilaista
työehtosopimusta?
+ Laskemme joka kuukausi yli 100 000
palkkalaskelmaa?
+ Palveluksessamme on yli 250 palkanlaskijaa?
www.accountor.com/fi/finland/hr-palvelut
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ACCOUNTOR – Asiantuntijapalvelut

ACCOUNTOR – Interim-palvelut

Talous- ja henkilöstöosaajat tarpeidesi mukaan

Apunasi laki-, vero- ja
työsuhdeasioissa

Kaikkea ei tarvitse osata itse. Osaajatarpeet eivät ole aina pysyviä tai
kokopäiväisiä. Tämän vuoksi kokeneet asiantuntijamme auttavat
organisaatiotasi osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti.

Asiantuntevaa neuvontaa liiketoimintasi elinkaaren jokaisessa
vaiheessa

Kartoitamme tarpeita, tuemme muutoksissa tai autamme sinua
päivittäisessä työssä kohti tavoitteitasi. Huolehdimme puolestasi
oikeat henkilöt, ohjelmistot ja toimintamallit.

Älä m
ratkaise urehdi,
mme yr
itysten
haastav
ia henk
ilös
tilanteit
a jatkuv töasti!

Tarjoamme monipuolista ja käytännönläheistä laki- ja veroneuvontaa yrityksesi koosta
riippumatta. On kyseessä sitten yrityskaupat, sukupolvenvaihdos, yritysmuodon muutos tai
mikä tahansa muu asia esimerkiksi yritysverotukseen liittyen – olemme täällä sinua varten.
Juridiikan, verotuksen ja taloushallinnon prosessien asiantuntijamme ovat valmiina löytämään
yrityksellesi toimivimman ratkaisun.
Saat meiltä osaavaa tukea myös yrityksesi työsuhdeasioihin. Saat asiantuntevaa apua muun
muassa erilaisiin työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin, työsuhdejuridisiin kysymyksiin sekä
henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen liittyviin haasteisiin.

MIKSI VALITA MEIDÄT?

Talousasiantuntija

Henkilöstöasiantuntija

Asiantuntijamme auttaa
esimerkiksi tietyn projektin
läpiviemisessä tai jatkuvana
palveluna, kuten kuukausittaisen
johdon raportoinnin, budjetin ja
ennusteiden laadinnassa.

Kokeneet HR-asiantuntijamme
tarttuvat tehtäviin aikailematta ja
ilman pitkää perehdytystä. Lisäksi
heillä on käytettävissään parhaat
käytännöt ja yli sadan kollegansa
osaaminen aina juridisia palveluja
myöten.

+ Laki-, vero- ja HR-ammattilaisemme
ovat alansa huippuja erilaisissa
toimeksiannoissa
+ Saat nopeasti käytännönläheisen ja
parhaan mahdollisen ratkaisuehdotuksen
ongelmaasi kilpailukykyiseen hintaan
+ Huomioimme tuottamassamme
ratkaisussa taloudelliset, juridiset ja
inhimilliset näkökulmat
+ Palvelumme mitoitetaan aina tarpeesi
mukaan
+ Palvelumme on sujuvaa ja asiantuntevaa
+ Asiakastyytyväisyytemme on
huippuluokkaa

TILANNE PÄÄLLÄ?
Me autamme! Ulkopuolinen apu tulee tarpeeseen erilaisissa tilanteissa.
Sellainen voi olla esimerkiksi yrityksen muutos- tai muu kriisitilanne, jossa tarvitaan uutta
osaamista nopeasti talon ulkopuolelta.
Myös avainhenkilön, kuten HR- tai talousjohtajan, pitkä sairausloma voi olla järkevä hetki
palkata määräaikainen erikoisosaaja.
www.accountor.com/fi/finland/palvelu/interimtalousosaaja
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www.accountor.com/fi/finland/talous/vero-laki-konsultointipalvelut
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ACCOUNTOR – Ohjelmistot

Asiakkaamme kertovat
Arctic Hotel Collection

Anne Gröhn, yrittäjä

“Kun kaikki asiat toimivat, ei tarvitse aktiivisesti miettiä kirjanpitoon
tai palkkahallintoon liittyviä asioita. Tämä on merkki siitä, että on
yhteistyössä oikean ja luotettavan kumppanin kanssa.”

Käytössäsi alan
kehittyneimmät ohjelmistot

Jenni Vienola,
HR Business Partner

Saint Gobain Finland

“Esihenkilövalmennukset ovat mahdollistaneet laajan yhtenäisen
johtamiskulttuurin luomisen organisaatiossa ja varmuuden, että
jokaisella esihenkilöllä on samat tiedot ja taidot.”

Asiantuntijamedia
Sopivin ohjelmisto yrityksesi taloushallintoon

Samuel Latvanen, yrittäjä

“Asiantuntijamedian arki on helpottunut huomattavasti Accountor Go
-kirjanpitopalvelun avulla ja aikaamme on jäänyt enemmän muihin
liiketoiminnan osa-alueisiin.”

Saat modernit taloushallinnon ohjelmistomme nopeasti käyttöösi jopa kesken tilikauden.
Valitse asiantuntija-avullamme joko Procountor- tai Netvisor-ohjelmisto tarpeistasi riippuen.
Ohjelmistot mahdollistavat sinulle helposti mm. myyntilaskutuksen, ostolaskujen käsittelyn,
reskontran, palkanlaskennan, kirjanpidon, yrityksen talouden seurannan ja sähköisen
arkistoinnin. Saat samalla käyttöösi 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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Lihakauppa Roslund

Kimi Roslund, toimitusjohtaja

“Kyllähän tilipalveluissa luotettavuus on kaikkein tärkein ominaisuus.
Se on ikään kuin taustatoiminto, minkä pitää toimia taustalla
järkkymättömästi ja mennä eteenpäin.”

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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Palvelemme sinua ympäri Suomea

Alavus
Helsinki
Espoo
Jalasjärvi
Joensuu
Jyväskylä
Järvenpää
Kauhajoki
Kemi-Tornio
Kokkola
Kotka
Kouvola
Kuopio
Kurikka
Lahti

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

Lappeenranta
Lapua
Lohja
Loimaa
Mikkeli
Oulu
Parainen
Pori
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vaasa
Ylivieska

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

