
Myy tuotteita ja palveluita digitaalisesti, hoida kaikki raha-asiasi 
verkossa, jätä turha paperin pyörittely historiaan ja tehosta 
toimintaasi nykyaikaisten työkalujen avulla
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Alkusanat
Digitalisaatio on sanana kaikille tuttu. Siitä puhutaan paljon ja se koskettaa meitä kaikkia. 

Olemme havainneet, että asiakkaamme eivät vielä tiedä, miten digitaalisuutta olisi parasta 
hyödyntää omassa liiketoiminnassa. Verkossa leviävät kirjoitukset ja vinkit koskettavat lähinnä 
isoja organisaatioita ja pk-yrittäjän näkökulmasta nämä kuviot ovat hyvin kaukaisia.

Konkreettiset tarinat ja vinkit pk-yrittäjälle

Tämä opas on rakennettu palvelemaan pk-yrittäjien arkea. Oppaasta löydät 
konkreettisia vinkkejä sekä esimerkkejä siitä, miten asiakkaamme ovat 
ratkaisseet ongelmiaan ja helpottaneet arkeaan digitaalisuuden avulla.

Toivottavasti oppaastamme on sinulle hyötyä ja onnistut sujuvoittamaan sen 
avulla työskentelyäsi. 
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Mistä tunnistat aidosti digitaalisen palvelun 
tai tuotteen ja mitä etuja sellaisesta voi olla?

Mitä digitalisaatio
tarkoittaa käytännössä?



Digitalisaatio käytännössä
Uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita syntyy kovalla tahdilla. Näitä yhdistää usein kolme 
tärkeää tekijää: loistava asiakaskokemus, erinomainen käyttökokemus ja edullinen hinta. 

Loistava asiakaskokemus

Uudet digitaaliset tuotteet ja palvelut ratkaisevat asiakkaan tärkeän ongelman ja tuottavat 
selkeää lisäarvoa. Ne on helppo ostaa ja hinnoittelumallit ovat selkeät ja ne skaalautuvat 
järkevästi ylös- ja alaspäin. Ohjelmat ja palvelut toimivat pilvessä ja niiden käyttö on erittäin 
vaivatonta aloittaa sekä lopettaa. Asiakaskokemus on siis hyvä alusta loppuun saakka.
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Erinomainen käyttökokemus

Tämän päivän innovaatiot panostavat erinomaiseen käyttökokemukseen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että esimerkiksi ohjelmiston käyttö on helppoa, ulkoasu on nykyaikaisen tyylikäs ja integraatiot 
eri järjestelmien kanssa onnistuvat saumattomasti. Jokainen pikseli on viimeisen päälle hiottu, 
jotta asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ohjelmiston kanssa painimiseen.

Edullinen hinta

Lähes poikkeuksetta digitalisaation myötä syntynyt palvelu on järkevästi ja kertakaikkisen 
houkuttelevasti hinnoiteltu. Hinta on halpa ja se skaalautuu esimerkiksi käyttäjämäärien 
mukaisesti. Hinnoittelu on myös asiakkaan suuntaan selkeä ja sen ymmärtämiseen ei tarvitse 
käyttää useita tunteja.



Digitalisaation tuomat edut
Kun puhutaan digitaalisuudesta, on kyse lähes aina liiketoiminnan tehostamisesta. Digin kautta 
säästetään siis rahaa, aikaa ja muita resursseja.  

Myy enemmän ja helpommin

Erilaiset digitaaliset kanavat luovat loistavat puitteet tehdä enemmän kauppaa vähemmällä 
vaivalla. Verkkokauppa, some, tilausjärjestelmät ja muut digitaaliset ratkaisut generoivat 
yritykselle uutta kauppaa ilman, että kukaan edes on paikalla klousaamassa diilejä. Oletko jo 
valjastanut jonkun digitaalisen kanavan omaan myyntiisi?
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Eroon papereista

Digitaaliset palvelut eivät vaadi erillisiä mappeja asioiden arkistoimiseen, vaan kaikki tieto pysyy 
nätisti pilvessä hamaan tulevaisuuteen asti. Olipa kyseessä talouden tai jonkun muun prosessin 
tehostaminen, digitaalisuus vähentää aina papereiden kanssa puljaamista. Näin myös luontoa 
säästyy ja toimintamme on entistä ympäristöystävällisempää.

Sujuvampi arki

Kukapa ei toivoisi, että arki olisi sujuvampaa ja asiat rullaisivat ilman isoja ponnisteluja? 
Digitalisaation myötä esimerkiksi paikkakuntasidonnaisuus menettää merkityksensä ja työn 
tekeminen onnistuu missä vain. Seuraavaksi käymme läpi näitä etuja esimerkkien avulla.



Miten voit myydä tuotteita ja palveluita digitaalisesti?
Asiakascase: Suomen putkiasennus / Kojala Oy

Myynti ja laskutus 
digitaaliseksi



Etupainotteinen laskutus ja tehokas myynti
Kuinka moni yrittäjä on kuullut ohjeen, että laskuta heti, kun voit ja tee myyntiä jatkuvasti? 
Epäilen, että ihan jokainen, mutta mitä jos voisitkin laskuttaa kaikki palvelusi heti ja tehdä 
myyntiä niin, että sinun ei tarvitse edes olla paikalla klousaamassa diilejä kotiin? 
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Palveluiden myynti digitaalisesti
“Holvin käytössä parasta on se, että säästän omaa aikaani, kun ei 
tarvitse kirjoitella ja lähettää laskuja kovinkaan usein. Lähetän 
vain maksulinkin sähköpostilla ja asiakas hoitaa loput. Eli 
useimmiten maksut hoidetaan verkkokaupan kautta, jolloin rahat 
liikkuu nopeasti. Näin asiakas saa heti maksun jälkeen kuitin 
sähköpostiinsa, mistä hän näkee esimerkiksi työn osuuden 
kotitalousvähennystä varten. 

Erittäin hienoa on suoraan tiliin linkitetty verkkokauppa, joka on 
vielä helposti muokattavissa! Suurin osa asiakkaista on antanut 
myös positiivista palautetta maksamisen helppoudesta, 
nopeudesta ja selkeydestä. Kun tahtoo kuulemma olla, että 
perinteisesti putkimies tekee työnsä ja laskutuksen aika 
verkkaisesti, mutta Holvin avulla olen saanut laskutuksen yhtä 
tehokkaaksi kuin työskentelytapani. Mielestäni tämä on 
oikeanlaista kulttuuria, mistä kaikki hyötyvät!”

Kari Ojala
Putkimies
Suomen Putkiasennus / 
Kojala Oy

https://www.suomenputkiasennus.fi/
https://www.suomenputkiasennus.fi/


Miten vähennät papereiden pyörittelyä arjessasi?
Asiakascase:  Bookmarchitecture ja OCTO3 Oy

Vähemmän papereita
digitaalisuuden avulla



Kuitit digitaalisiksi
Kuittien lähettely ja arkistoiminen ei ole kenenkään lempipuuhaa. Tässä kaksi esimerkkiä, miten 
asiakkaamme hoitavat kuittien digitoinnin ja vähentävät päivittäistä paperirumbaansa.
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Kuitit heti kirjanpitoon
“Tapaan kirjoja myyntiin tarjoavia asiakkaitani heidän 
kokoelmiensa äärellä. Maksan ostamani kirjat Holvin 
maksukortilla ja tallennan kuitit digitaalisesti 
mobiilisovelluksen avulla saman tien. Liitän kuitiksi 
valokuvan käsin kirjoitetusta ostotositteesta, jonka laadimme 
yhdessä asiakkaan kanssa. Kun olen tehnyt maksun, lähetän 
Holvin maksutositteen asiakkaalle sähköpostitse. Kaikki 
sujuu läpinäkyvästi ja kätevästi paikan päällä vain 
muutamassa minuutissa!”

”Ezy Expense on kautta aikojen helpoin ja tehokkain tapa 
hoitaa yrityksen kulu- ja matkalaskut digitaalisesti.
Vihdoinkin on kehitetty järjestelmä, jossa käyttäjän 
ongelman ratkaisu – eli kululaskun teko ja käsittely 
taloushallinnossa – on keskiössä. Palvelu on 
yksinkertaisuudessaan nerokas. Voin suositella sitä 
lämpimästi kaiken kokoisiin yrityksiin ja organisaatioihin.”

Anni Vartola
yrittäjä
Bookmarchitecture Oy

Tommi Laitinen
toimitusjohtaja
OCTO3 Oy

https://www.bookm-ark.fi/
http://www.octo3.fi/


Miten tehostat toimintaasi ja säästät kirjanpidon kustannuksissa?
Asiakascase: Udumbara ja Haarla Oy

Vähemmän kuluja
digitaalisuuden avulla



Tehokkaampaa työskentelyä
Tehoton työ on kallista. Fiksusti rakennettu digitaalinen palvelu tehostaa tekemistä ja näin ollen 
laskee kustannuksia. Haluaisitko sinä pienentää esimerkiksi kirjanpitosi kuluja?
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Pienemmät kulut ja helpompi arki
”Ezy on tehostanut meidän matkalaskujen tekoa ja etenkin 
matkalaskuihin liitettyjen kuittien käsittely helpottui 
huomattavasti aikaisempaan nähden. Saimme ammattimaisen 
järjestelmän, joka on helppo ja superyksinkertainen käyttää. Nyt 
matkalaskun saa näppärästi tehtyä matkapuhelimella jo matkalla 
kotiin. Koko matkalaskuprosessi saatiin tehostettua, tarpeetonta 
byrokratiaa vähennettyä ja näin ollen yhtiön sisäistä
tyytyväisyyttä nostettua. Suosittelemme lämpimästi kokeilemaan 
ja saavutetut edut tulee esille hyvinkin nopeasti. Tämä applikaatio 
olisi pitänyt keksiä aikoja sitten.”

“Asun itse Helsingissä ja kirjanpitäjäni toimii Kuhmossa. Pystyin 
antamaan hänelle pääsyn Holvi-tiliini ja näin kirjanpidolliset asiat 
hoituvat keskenämme täysin digitaalisesti. Nykyään hän vain 
ilmoittaa minulle, kuinka paljon minun tulee  maksaa alvia. Näin 
ollen kirjanpitäjäni on minulle myös pienempi kuluerä.”

Eva Spoofin
yrittäjä
Udumbara

Julius Haarla
myyntijohtaja
Haarla Oy

http://udumbara.fi/
http://www.haarla.fi/


Miten hoidat raha-asiasi täysin digitaalisesti?
Asiakascase:  AV Sujuvasti Oy

Rahaliikenne
digitaaliseksi



Pankki ja yrityksen työkalut pilvessä
Etenkin aloittavan yrittäjän aika kuluu firman alkuvaiheessa käytännön asioiden hoitamiseen. 
Liikkuvia osia on paljon ennen kuin voit tehdä työtä, jota oikeasti rakastat. 

Miltä kuulostaisi jos voisit avata pankkitilin, aloittaa laskuttamisen ja myymisen pilvipalvelun 
avulla parilla napin painalluksella? Lue seuraava asiakascase ja ymmärrät, mistä on kyse.
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Yrityksen tärkeimmät työkalut pilvessä
“Liiketoiminnan pyörittäminen vaatii myös paljon muuta kuin itse 
tuottavan toiminnan tekemistä. Päivittäiset yrittäjän askareet 
koostuvat kirjanpidosta, laskuttamisesta ja myymisestä. Yritystä 
perustaessa tuli löytää palvelu, josta saisi taloudenhallinnan ja 
yritystilin. 

Sain tilin ja laskutuksen samasta osoitteesta! Holvin saaminen 
käyttöön ensimmäisten joukossa vähensi perinteisen pankin 
käytön lähes olemattomiin. Nyt en ole tarvinnut myöskään 
erillistä laskutusjärjestelmää.”

Mikko Joona
Valokuvaaja
AV Sujuvasti Oy

http://www.valokuvaus.fi/


Mitä näistä esimerkeistä voimme oppia?

Yhteenveto ja
päätelmät



Mitä tästä opimme?
Kuten esimerkeistämme huomasit, digitaalisuus voi tuoda merkittäviä etuja liiketoimintaan. Se 
todellakin tehostaa myyntiä, tekee laskutuksesta tehokkaampaa, vähentää papereiden kanssa 
puljaamista ja tekee työstä sijaintiriippumatonta. Nämä kaikki asiat ovat ihan kätesi ulottuvilla.
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Miten voit lähteä liikkeelle?

Ensimmäinen tärkeä pointti on se, että ajattelutapasi ja nykyiset toimintatapasi ovat 
muututtava, mikäli haluat oikeasti muutosta ja ottaa hyödyt irti digitalisaatiosta. Jos 
toivot, että sinun ei tarvitse itse muuttua, voit jatkaa vanhaan malliin.

Valitse työkalut, jotka tukevat toimintaasi

Työkalujen on tuettava sinun liiketoimintaa eikä toisinpäin. Itse suosittelemme talouden 
digitalisoimiseksi Holvi + Talousverkko + EzyExpense –yhdistelmää. Aiemmin esitellyt 
asiakascaset nojaavat näihin palveluihin ja voimme rehellisesti todeta niiden toimivan. Ja 
niin voivat myös tyytyväiset asiakkaamme.

Nopeimmat saavat isoimmat hyödyt

Sinun kannattaa olla ensimmäisten joukossa. Aloita liiketoiminnan digitalisointi nyt ja 
kiität siitä itseäsi vielä myöhemmin. Digitaalisuus jyrää ylitsemme ja on vain ajan kysymys, 
milloin jokaisen on pakko muuttaa toimintatapoja pärjätäkseen. Älä jää odottelemaan 
tätä hetkeä, vaan hyppää digitalisaation matkaan heti!



Talousverkko on yrittäjän 
tilitoimisto. Käytössämme on 
sähköiset ja digitaaliset 
järjestelmät, joilla 
taloushallinto muutetaan 
helpoksi ja tehokkaaksi. 
Ymmärrämme mitä yrittäjän 
arki on, sillä olemme itsekin 
tilitoimistoyrittäjiä. 

Annamme täyden 
tyytyväisyystakuun 
palvelullemme: huonosta 
palvelusta saat rahasi takaisin!
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Miten voimme auttaa?

Jos haluat tietää millaisista palveluista olisi juuri sinulle hyötyä ja miten pystyisit hoitamaan taloushallintosi 
nopeammin, edullisemmin ja digitaalisemmin, varaa maksuton konsultointipuhelu asiantuntijaltamme! Hän 

soittaa sinulle ja sparraa haasteesi kuntoon puhelimitse.

VARAA MAKSUTON KONSULTOINTIPUHELU

EzyExpense on markkinoiden 
helpoin ja yksinkertaisin kulu- ja 
matkalaskupalvelu. Sen avulla 
hoidat kulu- ja matkalaskut alle 
10 sekunnissa ja hyväksyt 
alaistesi kulut sekunneissa. 

Voit ottaa palvelun käyttöön 
ilmaiseksi ja testata sitä 
veloituksetta 1kk ajan. 
Varoituksena todettakoon, että 
yksikään testijakson aloittanut ei 
ole lopettanut palvelun käyttöä!

Holvi on Helsingissä vuonna 
2011 perustettu finanssialan 
yritys. Holvi yhdistää yrittäjän 
liiketoimintatyökalut ja 
sähköisen taloudenhallinnan 
yhteen käyttäjäystävälliseen 
palveluun.

Holvi tekee puuduttavasta 
taloudenhallinnasta helppoa, 
jotta yrittäjänä voit keskittyä 
siihen, mikä on olennaista. Holvi 
helpottaa huomattavasti 
yrittäjän arkea!

talousverkko.fi ezyexpense.com holvi.com

https://www.talousverkko.fi/varaa-ilmainen-konsultointipuhelu/?utm_source=Opas&utm_campaign=Talouden%20digitalisointiopas&utm_content=Konsultointipuhelu
https://www.talousverkko.fi/varaa-ilmainen-konsultointipuhelu/?utm_source=Opas&utm_campaign=Talouden%20digitalisointiopas&utm_content=Konsultointipuhelu
https://www.talousverkko.fi/?utm_source=Opas&utm_campaign=Talouden%20digitalisointiopas&utm_content=Etusivu
https://www.talousverkko.fi/?utm_source=Opas&utm_campaign=Talouden%20digitalisointiopas
http://ezyexpense.com/
https://about.holvi.com/?utm_source=talousverkko-entrepreneurs-digitalisation-guide&utm_medium=partner&utm_content=fi-holvi-website-front-page

