
OPAS TILITOIMISTOILLE 

Kasvun edellytykset



Tilitoimistot nähdään usein vain tyypillisten tilitoimistopalveluiden (kirjanpito, tilinpäätös ja 
veroneuvonta) tuottajina. Siksi tilitoimistojen ja niiden palveluiden vertaaminen on asiakkaille 
vaikeaa. Kilpailutuksissa palvelun hinta on asiakkaan näkökulmasta useimmiten ainoa erottava tekijä 
tilitoimistojen välillä. Tämän seurauksena asiakkaista kilpaillaan hintoja alentamalla ja perinteisten 
tilitoimistopalveluiden katteet sukeltavat.

Mitä siis tehdä? Tämän oppaan avulla teet itsestäsi korvaamattoman kumppanin ja nostat asiakkuuksien 
katetta.

Hyödynnätkö mahdollisuudet?
 

#1 Automatisoi

#2 Vahvista nykyisiä asiakassuhteita

#3 Syvemmälle asiakkaan prosesseihin
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Tunnistatko haasteet?

#1 Laskuttamattomat työt

#2 Tehoton palveluprosessi

#3 Kuinka kasvaa

Johdanto



Haasteet
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#1 Laskuttamattomat työt

#2 Tehoton palveluprosessi

#3 Kuinka kasvaa



Useat tehtävät tilitoimistossa vievät paljon aikaa, mutta eivät lisää asiakkaalle tarjottavan palvelun arvoa 
eikä niitä voida laskuttaa. Nämä alentavat asiakkuuden katetta: 

Erilliset järjestelmät. 

Asiakas on valinnut omat järjestelmänsä ja tilitoimisto omansa. 
Järjestelmät eivät välttämättä keskustele lainkaan keskenään. 
Toimiminen erillisissä järjestelmissä aiheuttaa tuplatyötä.

Tiedostojen, kuittien ja tositteiden siirtely manuaalisesti. 

Asiakkaan päässä toimitaan kokonaan ilman järjestelmiä ja 
tietojen siirto tilitoimiston järjestelmään on manuaalista. 
Siksi prosessissa tapahtuu paljon virheitä. Tyypillistä on, että 
kuukauden vaihtuessa työtä tehdään tilitoimistoissa lähes kellon 
ympäri.

#1 Haaste: Laskuttamattomat työt
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Puuttuvien tositteiden metsästys. 

Asiakkaiden tositteet ovat kadoksissa. Tilinpäätös pitäisi saada 
valmiiksi ja asiakkaille mahdollisimman nopeasti. Selvittelytyö 
hukkaa arvokasta aikaa, jota ei kiireessä olisi tuhlattavaksi. Päivät 
venyvät taas pitkiksi.

Virheiden korjaaminen.  

Asiakkaan kanssa ei ole sovittu tai osattu sopia yhteisistä 
taloushallinnon tai laskutuksen prosesseista. Asiakas toimii omin 
päin esimerkiksi jaksotuksissa, jolloin virheiden todennäköisyys 
kasvaa. Virheiden tunnistaminen ja niiden korjaaminen vie paljon 
aikaa.



Minne tehokkuus katoaa? 

Viereisessä kuvassa on havainnollistettu 
palveluprosessi, jota tilitoimistot yleisimmin 
käyttävät. 

Kaikki punaiset vaiheet on mahdollista automatisoida, 
mutta harva tilitoimisto ottaa automaatiosta kaiken 
hyödyn irti. Punaiset vaiheet eivät myöskään kuulu 
tilitoimiston ydintehtäviin. Ne eivät tuota suoraa 
arvoa asiakkaalle eikä niitä siten voida perustellusti 
laskuttaa. Useissa tilitoimistoissa ne ovat kuitenkin 
arkipäivää, joko osittain tai kokonaisuudessaan. 

Tiesitkö, että tehostamalla tilitoimistosi 
palveluprosessia voit saavuttaa jopa 30 % 
korkeamman katteen? (Lähde: Accountantsworld) 

Asiakkaan 
aineisto

Valmis 
aineisto

Aineisto 
tilitoimistolla

Aineisto tilitoimiston 
järjestelmässä

Asiakkaan 
liiketoiminta

Aineiston kokoaminen
myynnit, ostot, tunnit

Aineiston toimitus: 
sposti, siirto, vienti

Aineiston käsittely: 
tarkastus, korjaus,  

maksatus

Aineiston toimitus: 
sposti / postitus

Skannaus,  
manuaalinen syöttö, 

tiedoston vienti

Aineiston toimitus

Raportti asiakkaalla 
ja arkistoituna

#2 Haaste: Tehoton palveluprosessi
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Automatisointi on vasta alkua

Automatisointi ja rutiinien poistaminen on tärkeää, mutta vain lyhytaikainen ratkaisu, jolla liikevaihto voidaan pitää 
tasaisena. Liikevaihdon kasvattamiseksi tilitoimiston on mietittävä kuinka tehdä itsestään korvaamaton kumppani,  
ja kääntää tämä kilpailueduksi myynnissä ja markkinoinnissa. 

Millä tilitoimistonne erottuu kilpailijoista? Mikä teissä on kumppanina ainutlaatuista? 

Ammattitaito, auktorisointi, osaavat kirjanpitäjät.. kuten kaikilla muillakin. Kysymys ei ole enää siitä, etteivätkö 
tilitoimistot olisi loistavia kirjanpitäjiä ja veroneuvojia. Peruspalveluiden tarjoajana erottuminen on tuskallisen 
vaikeaa. Ilman selkeää erottavaa tekijää tilitoimistokumppani valitaan lyhytaikaisen kustannuksen perusteella. 
Suorana seurauksena tästä on jo nähtävissä alan voimakas hintakilpailu sekä tilitoimistopalveluiden katteiden ja 
merkityksen pieneneminen. Kasvu riippuukin ennen kaikkea siitä, mitä lisäarvoa tilitoimisto voi antaa asiakkaalle 
lakisääteisen kirjanpidon ja velvoitteiden hoitamisen lisäksi.

#3 Haaste: Kuinka kasvaa
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Mahdollisuudet
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#1 Automatisoi

#2 Vahvista nykyisiä asiakassuhteita

#3 Syvemmälle asiakkaan prosesseihin



Automatisointi ja yhteiskäyttöisyys ovat ohjelmistoissa tätä päivää ja avoimet rajapinnat yhdistävät 
taloushallinnon verkkokauppoihin, kassoihin ja tuotannonohjaukseen. Hyötyjä: 

Virheiden minimointi. Hyvässä ohjelmistossa on 
mahdollisuus säätää käyttöoikeuksia. Katso yhdessä 
asiakkaasi kanssa mitä toimintoja heidän tulisi käyttää. 
Yhdessä sovittu prosessi palvelee molempia osapuolia ja 
minimoi turhia virheitä. 

Eroon tiedostojen siirroista. Kaiken tarvittavan tiedon 
tulee siirtyä käyttöösi automaattisesti. Joko yhteisestä 
järjestelmästä tai integraatioiden kautta. 

Tapaamiset ilman kuittikasaa. Käykää keskustelua 
asiakkaan liiketoiminnalle merkityksellisistä asioista. Ei 
siitä minkä päivän kuitit ovat missäkin kuminauhanipussa. 

Helppo kommunikointi. Asiakkaan kanssa on nopea 
selvittää epäselvyyksiä puhelimitse tai verkkopalaverina, 
kun katsotte samaa käyttöliittymää. 

Kuukauden vaihde – business as usual. Aineisto on 
käytössäsi reaaliaikaisesti jokaisen transaktion jälkeen. 
Jätä menneisyyteen kuun vaihteessa pitkiksi venyvät 
työpäivät.

Ei kadonnutta dataa. Kaikki data on tallessa 
järjestelmässä lain vaatiman ajan sekä sinun ja 
asiakkaasi käytettävissä 24/7. Ota mappihuone vaikka 
virkistyskäyttöön!

#1 Mahdollisuus: Automatisoi
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Älä tuota asiakkaillesi vain pakollisia peruspalveluja. Lähennä yhteistyötä työskentelemällä yhdessä 
asiakkaidesi kanssa. Asiakkaat ovat valmiita sitoutumaan, kun luot yhteiset prosessit reaaliaikaisen ja 
päätöksentekoa tukevan tiedon tuottamiseksi. Aloita näin: 

1. Valitse tärkeimmät asiakkaat ja kutsu heidät tapaamiseen 
vuoden lopulla. Käy heidän kanssaan läpi analyysi 
historiatietojen avulla. Asiantuntijana löydät mielenkiintoisia 
tarttumapintoja. 

• Miksi kate % on laskenut? 
• Miksi saatavien maksuajat ovat venyneet? 
• Mitkä asiakkaat tuovat eniten tulosta? 
• Miksi myynti nousee, mutta voitot laskee?

Analyysin kautta löydätte yhdessä kehityskohteita ja bonuksena 
opit ymmärtämään yhä paremmin asiakkaidesi liiketoimintaa. 

2. Suunnitelkaa seuraava vuosi etukäteen yhdessä. Miettikää 
miten parannatte liikevaihtoa, kannattavuutta ja kassavirtaa. 
Haasta asiakasta ja asettakaa yhdessä tavoitteet riittävän 
korkealle. Aikatauluttakaa seuraavalle vuodelle tapaamiset, 
jossa käytte välitavoitteet läpi ja voitte reagoida muutoksiin 
ajoissa.

3. Aloita tärkeimmistä asiakkaista, mutta tee tästä tapa 
jokaisen asiakkaasi kanssa.

#2 Mahdollisuus: Vahvista asiakassuhdetta
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Tee itsestäsi korvaamaton asiakkaillesi. Menemällä syvemmälle asiakkaan prosesseihin kasvatat 
asiakkaan saamaa lisäarvoa huimasti.

Erikoistuminen.  

Jos tilitoimistosi on jo toiminut konsultatiivisesti ja 
tarjonnut talousosaamista asiakkaille, on aika miettiä 
erikoistumista! Löydä alue, jolla voit erottautua kilpailijoista 
tai jopa kehittyä valtakunnallisesti merkittäväksi 
asiantuntijaksi. Erikoistuminen palkanlaskennan 
huippuosaajaksi, yritysrahoituksen asiantuntijaksi tai 
konsernilaskennan ammattilaiseksi voi olla hyvinkin 
kannattavaa.

#3 Mahdollisuus: Syvemmälle prosesseihin
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Talouspäällikköpalvelu.  

Kun manuaaliset rutiinit on automatisoitu, vapautuu enemmän 
aikaa strategiseen ja konsultatiiviseen johdon neuvontaan. 
Hyödynnä reaaliaikaisia raportteja ja tunnuslukuja, ja anna 
proaktiivisesti neuvoja asiakkaan kassavirran optimoimiseksi, 
saatavien kierron nopeuttamiseksi tai rahoitustilanteen 
parantamiseksi. Kun pk-yritykset ulkoistavat talouspäällikön 
tehtävät tilitoimistoille, ne voivat pienentää isompien 
yritysten tiedollista kilpailuetua menettämättä toiminnallista 
joustavuuttaan.



Kiinnostuitko?
 

Visma Netvisor on kokonaisratkaisu tilitoimistojen ja heidän asiakkaidensa 

toiminnanohjauksen sekä talous- ja palkkahallinnon sähköiseen hallintaan.

Haluamme autamme tilitoimistoja menestymään! Visma Netvisorin avulla 

tilitoimisto voi erottautua ja tarjota lisäarvopalveluita sekä asiantuntijan 

neuvoja reaaliaikaisen tiedon pohjalta. Netvisor Partner -kumppanuus on 

tehty tukemaan tilitoimiston kasvua.

LUE LISÄÄ: NETVISOR TILITOIMISTOILLE

https://netvisor.fi/tilitoimistoille/

