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tilitoimisto
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TILITOIMISTO
Menestyksesi Tukena

Me uskomme henkilökohtaiseen palveluun ja tehokkaisiin toi-
mintamalleihin, mikä näkyy korkeana laatuna ja kustannuste-
hokkuutena. Hyödynnämme moderneja sähköisiä työkaluja, 
jotka valjastamme niin omaan kuin asiakkaidemmekin käyttöön. 
Asiakkaamme arvostavat myös laajaa palveluvalikoimaamme, 
kuten mahdollisuutta käyttää Talenomin erityisasiantuntijoiden 
palveluja vero- ja lakiasioissa. 

Suomen huolenpitävin ja 
selkokielisin tilitoimisto, joka 
tekee perinteiset asiat uudella 
tavalla.

OHJELMISTOT JA 
DIGITAALISET PALVELUT

NEUVONTAPALVELUT

RAHOITUSPALVELUT

TILITOIMISTOPALVELUT

ALOITTAVAT YRITYKSET

PeRUSTeTTU

1972



1. AJANTASAINeN
Ajantasaiset, yrityksen todellisen ta-
loustilanteen kertovat ja johtamista 
tukevat tulosraportit

KIRJANPITO TULOSSEURANTA

LASKUJEN MAKSUMYYNTILASKUTUS

PALKANLASKENTA

HUOLENPITOPALVELUT

TALENOM
ONLINE

TALENOM
APP

BUSINESS
INTELLIGENCE

KUMPPANUUS-
RATKAISUT

TALENOM 
TIETOVÄYLÄ

VERO

LAKI

TALOUS

YRITYSKAUPAT JA 
-JÄRJESTELYT

yrittäjän henkilö-
kohtaiset palvelut

PALVeLUT

2. LAKISÄÄTeINeN
Viranomaisten edellyttämät lakisäätei-
set asiat oikein ja ajallaan tehtynä

3. KÄYTÖSSÄSI 24/7
Asiakkaan talouden hallinnan keskus, 
monipuolinen Talenom Online 
-verkkopalvelu

4. HeNKILÖKOHTAINeN
Asiakaskohtainen nimetty kirjanpitäjä
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MIKSI
TALeNOM?

ASIAKKAITA JOKA TOIMIALALTA

LASKURAHOITUSPALVELU

ERÄMAKSUPALVELU

YRITYSLAINAPALVELU



TULOSSEURANTA

KIRJANPITO

Kirjanpidossa on tärkeintä, että se tehdään oikein ja 
ajallaan. Oma nimetty kirjanpitäjä tekee asioinnista 
vaivatonta ja toimiva varahenkilöjärjestely varmistaa 
palvelun sujumisen joka tilanteessa. Lisäksi on erityisen 
hyödyllistä, että lain kirjaimen täyttämisen lisäksi Ta-
lenomin asiakkaana saat kirjanpidosta ajantasaista ja 
luotettavaa tietoa johtamisen tueksi.

Menestyksen takana ja ennakoinnin apuna on ajan-
tasainen tieto yrityksen todellisesta taloustilantees-
ta. Talenomilla tulosseurantaan panostetaan. Asiak-
kaamme voivat seurata tuloslukujaan verkossa 24/7.

Laskujen maksu -palvelu tekee laskujen maksami-
sesta helppoa. Hyväksyt saapuneet laskut Talenom 
Online -palvelussa hiiren klikkauksella. Me hoidamme 
kaiken muun eli laskujen vastaanottamisen, maksami-
sen ja kirjanpitoon siirtämisen. Helppoa, varmaa ja 
kustannustehokasta, kuten talouden hallinnan kuuluukin 
olla.

Huolenpitopalvelut käsittävät joukon palveluja, jotka 
takaavat Talenomin asiakkaalle aktiivisen yhteydenpi-
don sekä ennakoivan ja huolehtivan otteen. Huolen-
pitopalveluiden tähtäimessä on asiakkaan menestys 
ja yrittämisen helppous. 

Laskujen laatimisen lyhyt oppimäärä: ota Talenom 
Online -verkkopalvelu käyttöösi ja laadi laskut missä 
ja milloin haluat. Laskujen lähettämisen ja saatavien 
seurannan hoidamme puolestasi. Palvelun kautta si-
nulla on myös mahdollisuus myydä myyntilaskusi ja 
näin minimioida luottotappioriskit ja nopeuttaa saa-
tavien kotiutuminen.

Palkanlaskenta ja palkanmaksu ovat yrityksen 
keskeisimpiä ja kriittisimpiä toimintoja. Talenomin 
hoidossa palkat ovat varmasti asiantuntevissa käsissä.
Talenom Online -verkkopalvelussa ilmoitat helposti 
palkkatietojen muutokset, tuntitiedot, lomat ja muut 
tiedot palkanlaskentaa varten.

PALVELUSISÄLLÖT

TALENOMIN ASIAKKAANA MENESTYT 

PAREMMIN:

- henkilökohtainen kirjanpitäjä

- parempaa tietoa johtamisen tueksi

- erikoistuneita asiantuntijatiimejä

- tehokkaat, automatisoidut prosessit

- aikataulutettua

- helppokäyttöisimmät sähköiset palvelut

Tilitoimistopalvelut ovat 
palveluidemme perusta. 
Niiden avulla asiakkaamme 
saavat talous- ja palkka-
hallinnon hoidettua 
laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti.

TILITOIMISTO-
PALVELUT

MYYNTILASKUTUS

PALKANLASKENTA

KIRJANPITO

TULOSSEURANTA

LASKUJEN MAKSU

HUOLENPITOPALVELUT

LASKUJEN MAKSU

HUOLENPITOPALVELUT

MYYNTILASKUTUS

PALKANLASKENTA

”HenkilökohtAinen palvelu 
ja hUoletTomasTi hoItuva 
taloUshalLinto. eipä yriTtäjä  
enemPää voiSi toIvoa!”
Leena Salomaa
Elämäntalo Oy



Talenom Online on markkinoiden helppokäyttöisin 
sähköisen taloushallinnon palvelu. Se on asiakkaan 
talouden hallinnan keskus, jossa hoituu muun muassa 
tulosraporttien lukeminen, ostolaskujen hyväksyntä 
ja maksaminen, myyntilaskujen käsittely, palkkatie-
tojen ilmoittaminen sekä kirjanpitoaineiston katsele-
minen. Talenom Online on kaikkien Talenomin asiak-
kaiden käytettävissä ja sitä käyttää aktiivisesti jo yli 
10 000 henkilöä.

Talenom App on matkapuhelimessa toimiva mobiili- 
sovellus, jolla Talenomin asiakas voi laatia ja lähet-
tää matkalaskut sekä toimittaa erilaista aineistoa 
Talenomille. Talenom App:lla voit lähettää mm. luot-
to- ja pankkikorttikuitteja, itse maksetun ostoksen 
kuitteja, yritykselle tulleita laskuja sekä muita kirjanpi-
toon tarvittavia dokumentteja.

Talenomin kumppanuusratkaisut tarjoavat toimiala-
kohtaisia kokonaisratkaisuja, joissa Talenom vastaa 
taloushallinto-osuudesta ja ohjelmistokumppanin rat-
kaisulla yritys hoitaa toiminnanohjausta. Talenomin 
järjestelmä ja kumppanin järjestelmä on integroitu 
toimimaan yhdessä tehokkaasti, jolloin asiakas saa 
sekä talouden hallintaan että toiminnanohjaukseen 
erityisen hyvin soveltuvat ratkaisut.

Tietoväylän ansiosta sinun ei tarvitse vaihtaa ny-
kyistä myyntilaskutuksen, ostolaskujen tai työajan-
seurannan järjestelmää. Voit myös tuoda ulkoisesta 
kassa- tai verkkokauppajärjestelmästä kassamyynnit 
kirjanpitoon.

Talenom tarjoaa  
yrityksen talous-
hallintoon monipuolisten  
palvelujen lisäksi myös  
kattavat ohjelmisto-
ratkaisut.

TALENOM
ONLINE

ohjelmistot ja digitaaliset 
palvelut

TALENOM
ONLINE

TALENOM
APP

BUSINESS
INTELLIGENCE

KUMPPANUUS-
RATKAISUT

TALENOM 
TIETOVÄYLÄ

TALENOM
ONLINE

TALENOM
APP

BUSINESS
INTELLIGENCE

KUMPPANUUS-
RATKAISUT

TALENOM 
TIETOVÄYLÄ

TILITOIMISTOPALVELUIDEN OHJELMISTOT

Business Intelligence on ratkaisu liiketoimintatiedon 
hallintaan ja tiedolla johtamiseen. Tiedon lähteenä 
voidaan käyttää Talenomilla jo olevaa asiakkaan ta-
lousdataa tai rikastaa olemassa olevaa tietoa asiak-
kaan toimittamalla datalla. 

MUUT OHJELMISTOT

TALENOM ONLINE HELPOTTAA YRITTÄJÄN 

ELÄMÄÄ

- helppokäyttöinen

- käytössä 24/7

- toimii millä tahansa päätelaitteella

- aina ajan tasalla 

“Minulla oN ollUt erItyisen 
hyviä kokemuksIa Talenomin 
sähköisesTä rapOrtoiNnistA.”
Risto Kanerva
Turun Humaliston Apteekki



Olipa mielessä sitten 
verotukseen liittyvä 
kysymys, omistusjärjestely 
tai talousneuvonnan tarve, 
ota apuun Talenomin 
pk-yrittäjää ymmärtävä 
asiantuntija.

Verotuksen asiantuntijamme ovat erikoistuneet 
yrittäjien ja pk-yritysten veroasioiden tehokkaaseen 
hoitamiseen. Hyvällä suunnittelulla ja tehokkaalla 
toteuttamisella säästämme asiakkaidemme rahaa. 
Veroasiantuntijamme hoitavat vuosittain satojen 
yhtiöiden verotuksen suunnitteluun liittyviä toimeksi- 
antoja.

Lakimiestemme ydinosaamista on pk-yritysten yhtiö- 
lainsäädäntöön sekä sopimusjuridiikkaan liittyvien 
tehtävien hoitaminen. Lisäksi suunnittelemme ja 
toteutamme yritysrakenteiden muutoksia, suku- 
polvenvaihdoksia sekä omistusjärjestelyitä.

Yrityksen talouden hallintaan ja kannattavuuden 
seurantaan liittyy usein erilaisia kehitys- ja analyysi- 
tarpeita. Näitä voivat olla esim. sisäisen laskennan 
kehittäminen vastaamaan paremmin liiketoiminnan 
ohjaamista tai yhtiön taloushallinnon prosessien 
kartoittaminen ja tarkoituksenmukaisuuden selvit-
täminen. Joskus voidaan tarvita myös ulkopuolis-
ta talousjohtajaa joko muutostilanteen hallintaan 
tai pitkäaikaisemmaksi lisäresurssiksi yrityksen  
talousasioiden hoitamiseen. Talousasiantuntiijamme 
ovat valmiita palvelemaan kaikissa näissä tarpeissa.

Niin suurten kuin pientenkin yritysjärjestelyjen toteu-
tuksiin sisältyy useita eri vaiheita, joiden suunnitte-
lu ja toteutus vaatii erityistä tarkkuutta. Talenomin 
vankka kokemus on apunasi toivotun lopputuloksen 
varmistamiseksi.

Muista turvata myös oma tulevaisuutesi. Asiantunti-
jat auttavat sinua ja perhettäsi ennakoimaan ja va-
rautumaan yllättäviin tilanteisiin.

neuvontapalvelut

yritysKAUPAT JA
-järjestelyt

YRITTÄJÄN HENKILÖ-
KOHTAISET PALVELUT

talousvero laki

PALVELUSISÄLLÖT

vero

lakI

talous

yritysKAUPAT JA
-järjestelyt

YRITTÄJÄN HENKILÖ-
KOHTAISET PALVELUT

ASIANTUNTIJOITA VUOSIEN KOKEMUKSELLA

- selkeät ja hyvin määritellyt palvelut

- suunniteltu pk-yrityksille

- kaikki asiantuntijat saman katon alla

”Talenom pUhuu Meidän 
kansSa saMaa kIeltä ja 
ymmärtää misTä on 
kysyMys.”
Tiina Klemelä
Ravintola Popino



Rahoituspalvelut ovat Talenomin 
tapa tuottaa yrittämisen iloa. 
Voit täyttää rahoitustarpeesi 
osana tavanomaisia taloushallin-
non rutiineja suoraan Talenom 
Onlinen kautta helposti, nopeasti 
ja edullisesti.

rahoituspalvelut

Laskurahoitus on kiinteä osa myyntilaskutusta. 
Markkinoiden helpoimman ja edullisen palvelun avul-
la pidät kassan tasapainossa rahoittamalla osan tai 
kaikki myyntilaskut. Samalla riski luottotappioista 
siirtyy rahoittajalle.

Erämaksupalvelu on helppo keino tasapainottaa kas-
satilannetta sesongin, yllättävän hankinnan tai liike-
toiminnan muutoksen tuomalta vaihtelulta. Jokaisen 
laskun kohdalla voit valita tavan maksaa laskun yri-
tyksen tililtä heti tai sopivissa erissä myöhemmin.

Yrityslainaa voit hakea liiketoiminnan vauhdittami-
seen ilman perinteistä byrokratiaa suoraan Talenom 
Onlinestä. Täytä hakemus vaivattomasti ja saat ei-si-
tovan lainapäätöksen nopeasti, rahat voit saada yri-
tyksesi tilille jopa saman päivän aikana. 

PALVELUSISÄLLÖT

LASKURAHOITUSPALVELU

ERÄMAKSUPALVELU

MYÖS RAHOITUSKUMPPANILTA PITÄÄ 

PYSTYÄ VAATIMAAN HELPPOUTTA, 

NOPEUTTA JA EDULLISUUTTA.

–  kotiuta saamiset nopeasti ja edullisesti

–  pidä kassa tasapainossa

–  hae joustavaa ja yrityksen tilanteeseen 

 mukautuvaa rahoitusta

“Minulla oN luoTettaVa yh-
teysHenkiLö, ja hän neUvoo,  
miteN kusSakin tilaNteesSa 
kannAttaa edetä. Se on 
pk-yRittäjälle Aivan keskei-
nen Asia.”
Markku Nenonen
Perustava Oy

LASKURAHOITUSPALVELU ERÄMAKSUPALVELU YRITYSLAINAPALVELU

YRITYSLAINAPALVELU



Anna meidän tulla kertomaan, mitä kaikkea huolenpitävin tili-
toimisto voisi tarjota sinun yrityksellesi.

Tilitoimistoissa on eroja. Siksi kannattaa aina välillä pysähtyä  
miettimään, mitä kumppaniltaan haluaa. Me pystymme  
helpottamaan työtaakkaasi ja tuomaan kustannustehokkuutta. 
Lisäksi asiakkaanamme tiedät aina, miten yritykselläsi oikeasti 
menee – ei mikään toisarvoinen asia päätöksiä tehtäessä. Ota 
yhteyttä ja haasta meidät – lupaamme yllättää sinut positiivi-
sesti.

Tilitoimistoa vaihtamassa

Jo yrityksen perustamisvaiheessa kannattaa kääntyä ammat-
tilaisten puoleen. Näin voit välttää monta harmia ja säästää  
kustannuksia myöhemmin.

Me Talenomilla autamme sinut yritystoiminnassasi alkuun. 
Neuvomme oikean yhtiömuodon valinnassa sekä hoidamme 
koko perustamisprosessin. Lisäksi voimme tarjota ihan pienel-
lekin yritykselle ammattimaisen ja helppokäyttöisen tilitoimis-
toratkaisun edullisesti. Näin voit lähteä rakentamaan liiketoi-
mintaasi alusta alkaen luotettavalle perustalle.

Yritystä perustamassa

TALeNOM KÄYTTÖÖNOTTOPALVeLU

1. PALVeLUIDeN 
 SISÄLLÖN 
 VAHVISTAMINeN

2. ASIAKKUUDeN
 PeRUSTAMINeN &
 PALVeLUIDeN TILAUS

3.  OHJeLMIeN
 KÄYTTÖKOULUTUS

4.  AINeISTON SIIRTO & 
 KIRJANPIDON ALOITTAMINeN   
 TALeNOMILLA

ALOITTAVAT YRITYKSET



Talenom Oy
Myynti 0207 525 500
Puh. 0207 525 000 
info@talenom.fi 
www.talenom.fi 

TALENOM OYJ

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan vali-
koiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantun-
tijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen 
sähköisen taloushallinnon työkaluja. 

Talenom Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Alajärvi 
Kiertotie 7 
62900 Alajärvi

Espoo 
Bertel Jungin aukio 5 
02600 Espoo

Espoonlahti 
Ulappakatu 1 
02320 Espoo

Helsinki 
Töölönlahdenkatu 2,     
8.krs, 00100 Helsinki

Hyvinkää 
Hämeenkatu 55 D 6 
05820 Hyvinkää

Hämeenlinna 
Talaskuja 3  
13200 Hämeenlinna

Joensuu 
Kauppakatu 35 (2.krs)  
80100 Joensuu

Jyväskylä 
Piippukatu 11 
40100 Jyväskylä

Järvenpää 
Wärtsilänkatu 61 
04440 Järvenpää

Kajaani 
Timperintie 13 A 
87400 Kajaani

Kalajoki 
Kasarmintie 3 
85100 Kalajoki

Kauniainen 
Karaportti 5 
02610 Espoo

Kempele 
Vihikari 10 
90440 Kempele 

Kerava 
Kumitehtaankatu 5 
04260 Kerava

Kirkkonummi 
Asentajantie 7, tila 1 
02400 Kirkkonummi

Kouvola   
Tommolankatu 9 
45130 Kouvola

Kuopio 
Satamakatu 13 A     
70100 Kuopio

Kuusamo 
Kitkantie 7 
93600 Kuusamo

Lahti   
Vapaudenkatu 15 b 86 
15140 Lahti

Lappajärvi  
Maneesintie 13 A 2 
62600 Lappajärvi

Laukaa  
Laukaantie 22–24 
41340 Laukaa

Maalahti  
Teollisuustie 1  
66100 Maalahti

Muurame  
Muuramentie 35 a 
40950 Muurame

Nurmijärvi  
Kiljavantie 3 
05200 Rajamäki

Oulu 
Yrttipellontie 2        
90230 Oulu

Pori                                
Yrjönkatu 14 
28100 Pori

Porvoo 
Rauhankatu 26 
06100 Porvoo

Rauma 
Sinkokatu 11 
26100 Rauma

Rovaniemi 
Rovakatu 30, 3. krs 
96200 Rovaniemi

Rovaniemi Napapiiri 
Teknotie 14 
96930 Napapiiri

Seinäjoki 
Kampusranta 9 C 
60320 Seinäjoki

Suomussalmi 
Keskuskatu 16 
89600 Suomussalmi

Tampere 
Finlaysoninkuja 21 
33210 Tampere 

Tampere Lielahti 
Harjuntausta 1 
33400 Tampere

Tukholma 
Västmannagatan 4 
111 24 Stockholm

Turku 
Kauppiaskatu 11  
20100 Turku

Vaasa 
Kauppapuistikko 12 b 
65100 Vaasa

Vantaa 
Äyritie 16 
01510 Vantaa

Vimpeli 
Ylivainiontie 1 
62800 Vimpeli

Ylivieska 
Vierimaantie 5 
84100 Ylivieska


