HYVÄT YRITYKSET

10-vuotiaan Finvoicerin taival
Vuonna 2009 perustettu Finvoicer oli vielä tammikuussa
2014 kolme henkilöä työllistävä perintätoimisto. Viiden vuoden aikana työntekijöiden määrä on lähes kymmenkertaistunut
ja nimikin vaihdettiin helmikuussa 2015, kun yrityksen palvelukokonaisuuteen lisättiin tilitoimistopalvelut asiakkaiden toiveesta.
Asiakaskeskeisyys onkin ollut Finvoicerille alusta saakka keskeinen arvo, jonka mukaan yrityksen

toimintaa ja palveluja ohjataan.
Tämä näkyy muun muassa tehtyjen integraatioiden määrässä.
Finvoicer on integroitu tällä hetkellä jo noin 50:een eri järjestelmään ja määrä kasvaa lähes viikottain. ”Tämä on yksi niistä hienoista asioista, mikä on mahdollista juuri sen ansiosta, että ohjelmistomme on täysin oman ohjelmointiyksikkömme kädenjälkeä”, kertoo yrityksen osakas Juha Juntikka.

Finvoicerin toimitusjohtaja ja
osakas Tuomas Koivisto on ollut
yrityksen kasvun mukana nyt viisi
ja puoli vuotta. ”Olemme panostaneet vahvasti yrityksen kasvuun
ja pyrimme näkemään jo edeltä taloushallinnon uusia haasteita. Vaikka emme kristallipalloa omistakaan, on tällä alalla
tiettyjä muutoksia, joihin on varauduttava digitalisaation myötä
ja aiomme olla kärkipäässä näiden muutosten mukana. Muun
muassa kirjanpitäjän rooli on jo
muuttunut ja tulee muuttumaan
merkittävästi tulevina vuosina.”
Finvoicerin asiakkaille tämä näkyy siten, että kirjanpitäjällä jää
enemmän aikaa neuvovaan asiantuntijatyöhön ja yrittäjä voi keskittyä omaan tekemiseensä. ”Siinä säästyy yrittäjältä valtavasti aikaa ja vaivaa”, Koivisto kertoo.
”Tiimimme ammattitaidon ansiosta Finvoicerille myönnettiin
Taloushallintoliiton auktorisointi tämän vuoden alussa”, Koivisto lisää. Yritys on lisäksi saanut
kotimaisesta työstä ja palvelusta
kertovan Avainlippu-merkin.

Palvelukokonaisuuden
laajentuminen
Finvoicerin palveluiden ympärille on luotu erittäin kattava taloushallinnon kokonaisuus. Parhaimmillaan laskun koko elinkaari pyörii Finvoicerin kautta, aina laskun
luomisesta tilinpäätökseen saakka. Lisäksi Finvoicerin palveluihin
kuuluu laskurahoitus, palkkahallinto ja viimeisimpänä lisänä lakipalvelut. Yritys haluaa muuttaa
Juha Juntikka (vas.) ja Tuomas Koivisto ystävystyivät opiskeluaikoi- alan hinnoittelun käytäntöä asiakkaalle selkeämpään suuntaan:
na ja ovat kumpikin nykyään osakkaina Finvoicerilla.

”Haastamme tällä alalla pitkään
käytössä olleen tavan, jossa asiakas ei tiedä mitä laskulta odottaa.
Hinnoittelumme on erittäin läpinäkyvää ja meillä on vain vähän tuntitaksalla tehtäviä töitä. Etenkin
lakipalveluissa hinnoittelu on vakiintuneesti tuntipohjaista, jolloin
kustannusten arviointi on todella
ympäripyöreää. Haluamme tuoda
markkinoille vaihtoehdon, jossa
jopa lakimiehen palvelut ovat pääosin ennalta hinnoitellut”, Koivisto mainitsee.

ilmoitus
10 vuotta täyttäneen Finvoicerin
asiakkuuksien määrä on kasvanut
kiitettävää tahtia ja nykyään asiakkaita onkin lähes 3000 kappaletta.

Fredrikinkadulle ja seuraavaksi yritys suuntaa Pirkanmaalle. ”Kartoitamme vaihtoehtoja avata toimisto Tampereelle”, Koivisto paljastaa. Kasvua on tapahtunut muutenkin kuin työntekijöiden ja toimistojen määrässä. Myös asiakkaiden keskikoko on kasvanut ja

viime kesänä Finvoicer allekirjoittikin yhteistyösopimuksen jo toisen pörssiyhtiön kanssa. ”Se kertoo meidän asiantuntijoiden kovasta ammattitaidosta ja siitä, että pystymme vastaamaan erittäin
vaativiin tarpeisiin. Ja lisää on tulossa!”, Koivisto kommentoi.

Kasvulle ei näy loppua
10 vuotta täyttäneen Finvoicerin asiakkuuksien määrä on kasvanut kiitettävää tahtia ja nykyään
asiakkaita onkin lähes 3000 kappaletta. Lokakuussa 2018 Finvoicer avasi toimiston Helsinkiin
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