10 SYYTÄ KILPAILUTTAA
TILITOIMISTO

ALKUSANAT
Moni kokee tilitoimiston vaihtamisen ja kilpailuttamisen isoksi projektiksi, johon ryhdytään vasta
äärimmäisen pakon edessä. Nykyisen toimijan kanssa jatketaan, sillä kaikki toimii ihan hyvin eikä mitään
järin isoa huomautettavaa löydy. Voisiko tästä yhteistyöstä saada kuitenkin enemmän hyötyjä irti ja lisää
vastinetta rahalle?

10 tiukkaa syytä
Tämä materiaali on oiva väline vahvistamaan omaa käsitystä
siitä olisiko tilitoimiston vaihto järkevä ajatus juuri nyt.
Keräsimme yhteen mielestämme kymmenen tärkeintä asiaa,
joiden perusteella tilitoimistokumppanin vaihto on järkevää
tehdä.
Mitä useamman syyn kohdalla voit nyökätä ja todeta tilanteen
omaksesi, sitä suuremmalla syyllä sinun kannattaa ryhtyä
kumppanin kilpailuttamiseen. Toivottavasti materiaalista on
sinulle käytännön hyötyä!
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Noora Monte
Myynti ja asiakkuudet
Talousverkko

Jaakko Innanen
Markkinointi
Talousverkko

1. Paperinen kirjanpito
Jos nykyinen kumppanisi hoitaa kirjanpitosi paperisella
menetelmällä eikä heiltä ole tullut ehdotusta sähköisestä mallista,
on aika kilpailuttaa tilitoimistopalvelut. Sähköisyyden edut ovat
päätä huimaavia ja näistä kannattaa ottaa kaikki hyödyt irti.
Paperien pyörittely ei ole yksinkertaisesti tätä päivää.

2. Hinta
Tekniikka kehittyy ja samalla myös tilitoimistojen palvelut
kehittyvät kustannustehokkaammiksi. Mikäli olet ollut pitkään
saman toimiston asiakkaana, ehkä haluat varmistua, että
sopimuksesi on myös ajantasainen. Kilpailutus tuo esiin turhat
kulut ja tämän jälkeen sopimuksesi vastaa paremmin
nykytilannettasi.
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3. Palvelun tason lasku
Onko sinulla tunne, että kirjanpitäjäsi ei arvosta bisnestäsi riittävästi ja
asioiden hoitaminen kestää tolkuttoman kauan? Olemme varmoja, että
sinulle löytyy kirjanpitäjä, joka arvostaa yritystäsi yhtä paljon kuin omaansa.
Tällainen yhteistyö on mielekästä kaikille.
Älä jää turhaan katselemaan huonoa palvelua vaan kilpailuta palvelusi!

4. Verotuksellisten vinkkien uupuminen
Uskaltaako kirjanpitäjäsi ottaa kantaa verotukseesi ja sparraamaan sinua siinä?
Kannattaako autosta ottaa kilometrikorvaukset vai laittaa auto firman nimiin?
Kuinka matkalasku pitää tehdä? Mitä saat vähentää, kun teet kotona töitä?
Jos et ole saanut kirjanpitäjältäsi sparrausta proaktiivisesti tällaisiin
kysymyksiin, on kilpailutus enemmän kuin järkevää! Tälläkin säästät lopulta
selvää rahaa.
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5. Voimakas kasvu
Joskus kuulemme tarinoita, joissa yrityksen kirjanpito ei ole tilitoimiston takia pysynyt
kasvun vauhdissa mukana. Tällöin tilitoimisto ei kykene reagoimaan tarpeeksi nopeasti
ja hommat takkuilevat, vaikka kasvu painaa kovasti päälle.
Jos tunnistat tämän omaksi tilanteeksesi, on aika vaihtaa toimijaan, jonka resurssit
riittävät hoitamaan kasvavan bisneksesi. Tilitoimisto ei saa olla kasvun esteenä vaan
päinvastoin!

6. Digitaaliset palvelut
Haluatko olla alallasi edelläkävijöiden joukossa ja ottaa parhaat tehot irti uusista digitaalisista
ohjelmista? Jos näin on, varmistu myös siitä, että tilitoimistokumppanisi on samaa mieltä asiasta.
Mikäli tilitoimistokumppanisi ei seuraa alan trendejä eikä tarjoa viimeisimpiä ratkaisuja, et voi
itsekään hyötyä digitaalisista ohjelmista täydellä teholla. Taloushallintoala on tällä hetkellä
massiivisen murroksen alla ja siksi nyt jokaisen toimijan olisi syytä olla erityisen hereillä.
Voit tehdä leikkimielisen tsekkauksen kumppanisi digiorientoituneisuudesta heidän kotisivuilta ja
katsoa löytyykö sieltä mitään mainintaa esimerkiksi seuraavista digipalveluista: Holvi, iZettle, Lenio.
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7. Toimialasi osaaminen
Taklaako kirjanpitäjäsi kerta toisen jälkeen juuri sinun toimialaasi
koskevat erityiskysymykset? Vai joudutko usein tilanteeseen, jossa
kirjanpitäjäsi pitää opetella asioita sitä mukaa, kun kiperiä kysymyksiä
ilmenee? Emme suosittele maksamaan kirjanpitäjän ammattitaidon
kehittämisestä. Suosittelemme kilpailuttamaan ja etsimään toimijan,
joka osaa alasi läpikotaisin!

8. Kirjanpitäjän jatkuva vaihtuminen
Parhaimmillaan kirjanpitäjä on asiakkaan paras ystävä. Hän sparraa, haastaa, kysyy, auttaa, kuuntelee ja tukee,
aivan kuten hyvän ystävän kuuluukin.
Kuinka uusi ystävä voisikaan osata auttaa sinua jos tutustuminen täytyy tehdä uudestaan ja uudestaan?
Tiedätkö edes kenelle soittaa, kun tarvitset apua? Joudutko tavoittelemaan kirjanpitäjääsi esimerkiksi
vaihteen kautta?
Tällaisessa tilanteessa suosittelemme kilpailutusta. Kysy kilpailutuksessa kirjanpitäjien vaihtuvuudesta, jotta
et joutuisi tähän tilanteeseen enää uudelleen.
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9. Epäselvyyksiä laskutuksessa
Tiedätkö tarkasti mistä tilitoimistolaskusi hinta muodostuu? Joudutko usein selvittämään kirjanpitäjäsi
kanssa mistä lasku koostuu ja minkä takia laskuun on päässyt muodostumaan lisärivejä?
Asiakkaana sinulla on oikeus vaatia läpinäkyvyyttä ja tämä tilitoimiston pitää myös pystyä
toteuttamaan. Hyvin tehty sopimus on tietysti tässä kaiken lähtökohta. Mikäli nykyinen kumppani ei
tähän pysty, kilpailuta hänet!

10. Toimiiko henkilökemiat?
Tunnetko olevasi samalla aaltopituudella kirjanpitäjäsi kanssa? Tämän
suhteen on syytä toimia, sillä onhan kyseessä yrityksesi talous.
Ethän valitsisi työntekijäksikään kemioiltaan epäsopivaa tyyppiä. Miksi
tyytyisit kirjanpitäjän kanssa yhtään sen vähempään? Olemme varmoja,
että tästä maasta löytyy sinullekin kemioiltaan sopiva kirjanpitäjä jos
näin ei vielä ole päässyt käymään.
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EXTRAVINKKI
Kilpailuttamiseen liittyy vahvasti tarjouspyynnön lähettäminen tilitoimistoille. Tämän takia halusimme
antaa vinkit vielä tarjouspyynnön tekemiseen, jotta eri ehdokkaiden vertailu olisi mahdollisimman helppoa.

Kerro nämä asiat tarjouspyynnössäsi
1. Yrityksesi liikevaihto / vuosi

6. Palkkatyyppi: tunti, kk provisio vai joku muu

2. Myyntilaskujen määrä / kk

7. Palkanmaksukerrat / kk

3. Ostolaskujen määrä / kk

8. Pankkitilien määrä

4. Pankki- , luotto- ja käteiskuittien määrä / kk

9. Käytössänne oleva sähköisen taloushallinnon
järjestelmä (jos tällainen löytyy)

5. Palkansaajien määrä / kk
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Talousverkko on yrittäjän tilitoimisto. Käytössämme on sähköiset järjestelmät, joilla taloushallinto
muutetaan helpoksi ja tehokkaaksi. Ymmärrämme mitä yrittäjän arki on, sillä olemme itsekin
tilitoimistoyrittäjiä. Takaamme, että asiakkaamme saavat lisää aikaa oman liiketoimintansa
kehittämiseen, kun talousrutiinit tehostuvat ja nykyaikaistuvat.
Luotamme laatuumme ja palveluumme niin vahvasti, että annamme täyden tyytyväisyystakuun:
palautamme rahasi, mikäli et olisi palveluumme tyytyväinen!

VARAA ILMAINEN KONSULTOINTIPUHELU
Onko sinulla taloushallintoon liittyvä pulma, johon kaipaat ammattilaisen vastauksen? Varaa maksuton
konsultointipuhelu asiantuntijaltamme ja sparraamme ongelman kuntoon kanssasi! Lupaamme, että emme
myy mitään väkisin tämän puhelun aikana.
VARAA PUHELU TÄSTÄ

