huolenpitävä
tilitoimisto
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tilitoimisto

tilitoimistopalvelut

ohjelmistot ja digitaaliset palvelut

neuvontapalvelut

rahoituspalvelut

aloittavat yritykset

Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka
tekee perinteiset asiat uudella tavalla.
Me uskomme henkilökohtaiseen palveluun ja tehokkaisiin toimintamalleihin, mikä
näkyy korkeana laatuna ja kustannustehokkuutena. 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.

PERUSTETTU

1972

2
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laskujen maksu

huolenpitopalvelut

kirjanpito

tulosseuranta

palkanlaskenta

HR-palvelut

henkilöstöpalvelut
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terveys- ja sosiaalipalvelut

maa- ja metsätalous

kiinteistöala

palvelut liike-elämälle

konsultointi ja koulutus

suunnittelutoimistot

rahoitus- ja vakuutustoiminta

Asiakkaan talouden hallinnan keskus,
monipuolinen Talenom Online -verkkopalvelu.

IT-ala

3. KÄYTÖSSÄSI 24/7

kuljetusala

Viranomaisten edellyttämät lakisääteiset asiat
oikein ja ajallaan tehtynä.

majoitus- ja ravintola-ala

myyntilaskutus

teollisuus

tilitoimistopalvelut

2. LAKISÄÄTEINEN

tukkukauppa

Ajantasaiset, yrityksen todellisen taloustilanteen kertovat ja johtamista tukevat tulosraportit.

vähittäiskauppa

1. AJANTASAINEN
rakentaminen

miksi talenom?

4. HENKILÖKOHTAINEN
Asiakaskohtainen nimetty kirjanpitäjä.

ohjelmistot ja
digitaaliset palvelut
talenom online

talenom app

kumppanuusratkaisut

talenom tietoväylä

business intelligence

pk-yritysten
neuvontapalvelut
vero

talous

yrittäjän henkilökohtaiset
palvelut

laki

yrityskaupat- ja järjestelyt

Asiakkaita
joka toimialalta

rahoituspalvelut
laskutusrahoituspalvelu

erämaksupalvelu

yrityslainapalvelu
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PALVELUSISÄLLÖT

tilitoimistopalvelut

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

KIRJANPITO

TULOSSEURANTA

LASKUJEN MAKSU

”Henkilökohtainen palvelu
ja huolettomasti hoituva taloushallinto. Eipä
yrittäjä enempää voisi
toivoa!”

HUOLENPITOPALVELUT

MYYNTILASKUTUS

Leena Salomaa
Elämäntalo Oy

6

laskujen maksu

Menestyksen takana ja ennakoinnin apuna on ajantasainen tieto yrityksen todellisesta taloustilanteesta. Talenomilla tulosseurantaan panostetaan. Asiakkaamme voivat seurata tuloslukujaan verkossa 24/7.

myyntilaskutus

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

tulosseuranta

Huolenpitopalvelut käsittävät joukon palveluja, jotka
takaavat Talenomin asiakkaalle aktiivisen yhteydenpidon sekä ennakoivan ja huolehtivan otteen. Huolenpitopalveluiden tähtäimessä on asiakkaan menestys
ja yrittämisen helppous.

huolenpitopalvelut

palkanlaskenta

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 sinulla on myös mahdollisuus myydä myyntilaskusi ja
näin minimioida luottotappioriskit ja nopeuttaa saatavien kotiutuminen.

PALKANLASKENTA

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.

hr-palvelut

Koska henkilöstö on yrityksenne tärkein voimavara.
Tarjoamme sinulle HR -järjestelmän, työkaluja ja
sparrausapua oman yrityksesi HR-prosessien kehittämiseen Palvelumme luo yrityksellenne nykyaikaisen
ja tehokkaan kokonaisratkaisun palkanlaskentaan ja
henkilöstöhallintoon, sekä skaalautuu eri kokoisen
organisaatioiden tarpeisiin.

henkilöstöpalvelut

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
Talenomin asiakkaana saat kirjanpidosta ajantasaista
ja luotettavaa tietoa johtamisen tueksi.

Palvelu tarjoaa tarvittavan työvoiman ja osaamisen
pk-yrityksen toistuvien hallinnollisten rutiinien hoitamiseen. Henkilöstöpalveluissa resursoitava työ voi
liittyä joko asiakasyrityksen sisäisiin taloushallinnon
rutiineihin tai muihin asiakkaan liiketoiminnan rutiineihin. Palvelu soveltuu erityisesti poikkeuksellisen
pieniin ja joustaviin työvoimatarpeisiin, mutta tarvittaessa kattaa myös kokopäiväistä työvoimaa etsivien
organisaatioiden tarpeet.

hr-palvelut

henkilöstöpalvelut

TALENOMIN ASIAKKAANA MENESTYT
PAREMMIN:
•
•
•
•
•
•

Henkilökohtainen kirjanpitäjä
Parempaa tietoa johtamisen tueksi
Erikoistuneita asiantuntijatiimejä
Tehokkaat, automatisoidut prosessit
Aikataulutettua
Helppokäyttöisimmät sähköiset palvelut
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ohjelmistot ja digitaaliset palvelut

TILITOIMISTOPALVELUIDEN OHJELMISTOT

TALENOM
ONLINE

Talenom tarjoaa yrityksen taloushallintoon monipuolisten
palvelujen lisäksi myös kattavat ohjelmistoratkaisut.
TALENOM
APP

KUMPPANUUSRATKAISUT

TALENOM
TIETOVÄYLÄ

talenom app

kumppanuusratkaisut

Talenom App on matkapuhelimessa toimiva mobiilisovellus, jolla Talenomin asiakas voi laatia ja lähettää
matkalaskut sekä toimittaa erilaista aineistoa Talenomille. Talenom App:lla voit lähettää mm. luottoja pankkikorttikuitteja, itse maksetun ostoksen kuitteja, yritykselle tulleita laskuja sekä muita kirjanpitoon
tarvittavia dokumentteja.

talenom tietoväylä

Talenomin kumppanuusratkaisut tarjoavat toimialakohtaisia kokonaisratkaisuja, joissa Talenom vastaa
taloushallinto-osuudesta ja ohjelmistokumppanin ratkaisulla 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 nykyistä myyntilaskutuksen, ostolaskujen tai työajanseurannan järjestelmää. Voit myös tuoda ulkoisesta
kassa- tai verkkokauppajärjestelmästä kassamyynnit
kirjanpitoon.

MUUT OHJELMISTOT

BUSINESS
INTELLIGENCE

talenom online

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, palkkatietojen ilmoittaminen sekä kirjanpitoaineiston katseleminen. Talenom Online on kaikkien Talenomin asiakkaiden käytettävissä ja sitä käyttää aktiivisesti jo yli
10 000 henkilöä.

business intelligence

“Minulla on ollut erityisen
hyviä kokemuksia Talenomin
sähköisestä raportoinnista.”
Risto Kanerva
Turun Humaliston Apteekki

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

TALENOM ONLINE HELPOTTAA
YRITTÄJÄN ELÄMÄÄ
•
•
•
•
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Helppokäyttöinen
Käytössä 24/7
Toimii millä tahansa päätelaitteella
Aina ajan tasalla
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neuvontapalvelut

PALVELUSISÄLLÖT

vero

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

talous

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 toimeksiantoja.
Lakimiestemme ydinosaamista on pk-yritysten yhtiölainsäädäntöön sekä sopimusjuridiikkaan liittyvien
tehtävien hoitaminen. Lisäksi suunnittelemme ja
toteutamme yritysrakenteiden muutoksia, sukupolvenvaihdoksia sekä omistusjärjestelyitä.
Yrityksen talouden hallintaan ja kannattavuuden
seurantaan liittyy usein erilaisia kehitys- ja analyysitarpeita. Näitä voivat olla esim. sisäisen laskennan
kehittäminen vastaamaan paremmin liiketoiminnan
ohjaamista tai yhtiön taloushallinnon prosessien
kartoittaminen ja tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen. Joskus voidaan tarvita myös ulkopuolista talousjohtajaa joko muutostilanteen hallintaan
tai pitkäaikaisemmaksi lisäresurssiksi yrityksen
talousasioiden hoitamiseen. Talousasiantuntiijamme
ovat valmiita palvelemaan kaikissa näissä tarpeissa.

Niin suurten kuin pientenkin yritysjärjestelyjen toteutuksiin sisältyy useita eri vaiheita, joiden suunnittelu ja toteutus vaatii erityistä tarkkuutta. Talenomin
yritysKAUPAT JA
vankka kokemus on apunasi toivotun lopputuloksen
-järjestelyt
varmistamiseksi.

YRITTÄJÄN
HENKILÖKOHTAISET
PALVELUT

Muista turvata myös oma tulevaisuutesi. Asiantuntijat auttavat sinua ja perhettäsi ennakoimaan ja varautumaan yllättäviin tilanteisiin.

vero

laki

talous

yrityskaupat ja -järjestelyt

yrittäjän henkilökohtaiset
palvelut

”Talenom puhuu meidän
kanssasamaa kieltä ja
ymmärtäämistä on kysymys.”
Tiina Klemelä
Ravintola Popino

ASIANTUNTIJOITA VUOSIEN KOKEMUKSELLA
• Selkeät ja hyvin määritellyt palvelut
• Suunniteltu pk-yrityksille
• Kaikki asiantuntijat saman katon alla
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rahoituspalvelut
Rahoituspalvelut ovat Talenomin tapa tuottaa yrittämisen
iloa. Voit täyttää rahoitustarpeesi osana tavanomaisia
taloushallinnon rutiineja suoraan Talenom Onlinen kautta
helposti, nopeasti ja edullisesti.

PALVELUSISÄLLÖT

LASKURAHOITUSPALVELU

ERÄMAKSUPALVELU

YRITYSLAINAPALVELU

Laskurahoitus on kiinteä osa myyntilaskutusta.
Markkinoiden helpoimman ja edullisen palvelun avulla pidät kassan tasapainossa rahoittamalla osan tai
kaikki myyntilaskut. Samalla riski luottotappioista
siirtyy rahoittajalle.
Erämaksupalvelu on helppo keino tasapainottaa kassatilannetta sesongin, yllättävän hankinnan tai liiketoiminnan muutoksen tuomalta vaihtelulta. Jokaisen
laskun kohdalla voit valita tavan maksaa laskun yrityksen tililtä heti tai sopivissa erissä myöhemmin.

laskurahoituspalvelu

erämaksupalvelu

yrityslainapalvelu

Yrityslainaa voit hakea liiketoiminnan vauhdittamiseen ilman perinteistä byrokratiaa suoraan Talenom
Onlinestä. Täytä hakemus vaivattomasti ja saat ei-sitovan lainapäätöksen nopeasti, rahat voit saada yrityksesi tilille jopa saman päivän aikana.

“Minulla on luotettava
yhteyshenkilö, ja hän
neuvoo, miten kussakin
tilanteessa kannattaa edetä.
Se on pk-yrittäjälle aivan
keskeinen asia.”
Markku Nenonen
Perustava Oy

MYÖS RAHOITUSKUMPPANILTA PITÄÄ
PYSTYÄ VAATIMAAN HELPPOUTTA,
NOPEUTTA JA EDULLISUUTTA
• Kotiuta saamiset nopeasti ja edullisesti
• Pidä kassa tasapainossa
• Hae joustavaa ja yrityksen tilanteeseen
mukautuvaa rahoitusta
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aloittavat yritykset

Tilitoimistoa vaihtamassa

yritystä perustamassa

Anna meidän tulla kertomaan, mitä kaikkea huolenpitävin
tilitoimisto voisi tarjota sinun yrityksellesi.

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

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 positiivisesti.

Me Talenomilla autamme sinut yritystoiminnassasi alkuun.
Neuvomme oikean yhtiömuodon valinnassa sekä hoidamme koko perustamisprosessin. Lisäksi voimme tarjota ihan
pienellekin yritykselle ammattimaisen ja helppokäyttöisen
tilitoimistoratkaisun edullisesti. Näin voit lähteä rakentamaan liiketoimintaasi alusta alkaen luotettavalle perustalle.

talenom käyttöönottopalvelu
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PALVELUIDEN SISÄLLÖN

OHJELMIEN

VAHVISTAMINEN

KÄYTTÖKOULUTUS

ASIAKKUUDEN PERUSTAMINEN

AINEISTON SIIRTO & KIRJANPIDON

& PALVELUIDEN TILAUS

ALOITTAMINEN TALENOMILLA
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TALENOM OYJ
Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan
valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia
asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

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

Talenom Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Alajärvi

Järvenpää

Kuusamo

Oulu

Tampere

Kiertotie 7
62900 Alajärvi

Emalitehtaankatu 5 C
04410 Järvenpää

Kitkantie 7
93600 Kuusamo

Yrttipellontie 2
90230 Oulu

Finlaysoninkuja 21
33210 Tampere

Espoo

Kajaani

Lahti 		

Pori

Tampere Lielahti

Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo

Timperintie 13 A
87400 Kajaani

Vapaudenkatu 15 B 86
15140 Lahti

Yrjönkatu 14, 2. krs
28100 Pori

Harjuntausta 1
33400 Tampere

Espoonlahti

Kalajoki

Lappajärvi		 Pori Crazy Town

Tukholma

Ulappakatu 1
02320 Espoo

Kasarmintie 3
85100 Kalajoki

Maneesintie 13 A 2
62600 Lappajärvi

Rautatienpuistokatu 7
28130 Pori

Västmannagatan 4
111 24 Stockholm

Helsinki

Kauniainen

Lappeenranta

Porvoo

Tukholma

Töölönlahdenkatu 2
8.krs, 00100 Helsinki

Karaportti 5
02610 Espoo

Vapaudenkatu 2
53100 Lappeenranta

Rauhankatu 26
06100 Porvoo

Markörgatan 10
136 44 Handen, Ruotsi

Helsinki Kalasatama

Kempele

Laukaa		

Rauma

Turku

Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki

Vihikari 10
90440 Kempele

Laukaantie 22–24
41340 Laukaa

Sinkokatu 11
26100 Rauma

Kauppiaskatu 11
20100 Turku

Hyvinkää

Kerava

Maalahti		
Rovaniemi

Vaasa

Hämeenkatu 21–23
05800 Hyvinkää

Kumitehtaankatu 5
04260 Kerava

Teollisuustie 1
66100 Maalahti

Rovakatu 30, 3. krs
96200 Rovaniemi

Kauppapuistikko 12 B
65100 Vaasa

Hämeenlinna

Kirkkonummi

Mikkeli

Rovaniemi Napapiiri

Vantaa

Talaskuja 3 C
13200 Hämeenlinna

Asentajantie 7, tila 1
02400 Kirkkonummi

Maaherrankatu 14
50100 Mikkeli

Teknotie 14
96930 Napapiiri

Äyritie 16
01510 Vantaa

Joensuu

Kouvola

Muurame		Seinäjoki

Vimpeli

Kauppakatu 35 (2.krs)
80100 Joensuu

Tommolankatu 9
45130 Kouvola

Punasillantie 5
40950 Muurame

Ylivainiontie 1
62800 Vimpeli

Jyväskylä

Kuopio

Nurmijärvi		 Suomussalmi

Ylivieska

Piippukatu 11
40100 Jyväskylä

Satamakatu 13 A
70100 Kuopio

Kuonomäentie 2
01800 Klaukkala

Vierimaantie 5
84100 Ylivieska

Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki
Keskuskatu 16
89600 Suomussalmi

