Kasvuyritys ja pankki yhdistivät voimansa toiminimiyrittäjien arjen
helpottamiseksi – tutkimuksen mukaan yrittäjät
kokevat kirjanpidon hankalaksi
Nordea ja Ukko Pro ovat kehittäneet toiminimiyrittäjille palvelun, jossa kirjanpito-ohjelman, kirjanpitäjän ja verkkopankin
ominaisuudet yhdistyvät. Uusi palvelu tuo helpotusta toiminimiyrittäjien arkeen yksinkertaistamalla taloushallinnon prosesseja.
Nordean asiakastutkimuksen mukaan suurin osa pienyrittäjistä hoitaa kirjanpitoasiat itse ja kokee niiden osalta hankaluutta.
Yrittäjät kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa kirjanpidon menetelmistä, ja manuaalinen paperityö tuottaa huomattavasti vaivaa. Nordea
Kirjanpito Plus tuo helpotusta useisiin pienyrittäjän ongelmakohtiin, kuten kirjanpitoon, vero- ja alv -ilmoituksiin sekä laskutukseen.
Ainutlaatuista Nordean palvelussa on asiakkaan tilitietojen integroiminen palveluun.
”Suomesta löytyy useita pieniä yrittäjiä, joilla liiketoiminta on sivutoimista tai pientä, mutta riittävän hyvää kaiken kattavaa palvelua voi olla
vaikea löytää kohtuuhintaisesti. Tarkoituksemme on ratkaista palvelulla pienyrittäjien ongelmia, sillä moni yritys on unohtanut kyseisen
segmentin kokonaan ja kehittänyt palveluja lähinnä suurten yritysten tarpeisiin”, kertoo Ukko Pron Aleksi Simola. ”Aloittelevilta yrittäjiltä
puuttui palvelu, joka hoitaa kaiken yrityksen pyörittämiseen tarvittavan saman katon alta.”
”Asiakkaamme kysyvät meiltä usein suosituksia kirjanpitopalveluista, sillä jokaisen yrittäjän on hoidettava kirjanpito tavalla tai toisella. Nyt
voimme vastata tähän kysyntään ja enemmänkin. Toivomme yhteistyön tuovan arvokasta lisäarvoa etenkin aloittaville yrittäjille. Kun kirjanpito
ja taloushallinto on hoidossa alusta saakka, on asiakkaalla yksi huoli vähemmän, ja hän saa keskittyä rauhassa yritystoimintansa
kehittämiseen”, sanoo liiketoimintajohtaja Iiro Korander.
Yhden luukun palvelu säästää yrittäjän aikaa
Yhdistämällä kirjanpito-ohjelma verkkopankin reaaliaikaiseen tietoon yrittäjän on helppo pysyä perillä kassavirrasta ilman, että pakollisia
menoja unohtuu. Tämä helpottaa huomattavasti myös verottajalle raportointia ja säästää yrittäjältä paperitöihin kuluvaa aikaa. Aiemmin
erillisissä palveluissa hoidettuja asioita pystyy nyt hoitamaan kerralla ilman, että tarvitsee siirtyä palvelusta toiseen. Tarvittaessa asiakas saa
myös ammattikirjanpitäjän tukea Ukko Pron asiakaspalvelusta.
”Nordean ja Ukko Pron yhteistyö avaa meille mahdollisuuden olla entistä parempi kumppani pienyritysasiakkaillemme. Asiakas saa saman
katon alta entistä kattavamman palveluvalikoiman”, kertoo Iiro Korander.
Palvelu toimii pilvipalveluna reaaliajassa ja sitä tarjotaan ensin toiminimiyrittäjille ja hieman myöhemmin myös osakeyhtiöille. Palvelu on
saatavilla myös sivutoimisesti yritystoimintaa harjoittaville.
”Hienoa oli päästä kehittämään palvelua kasvuyrityksen kanssa, joka on itse onnistunut lyhyessä ajassa nousemaan pienestä toimijasta
reipasta vauhtia kasvavaksi yritykseksi. Kaikkea ei tarvitse kehittää ja tuottaa itse, vaan toimimme mieluusti yhteistyössä osaavien
kumppaneiden kanssa”, Iiro Korander lisää.
Lisätietoja Nordea Kirjanpito Plus -palvelusta
Nordean pienyrittäjäasiakkaiden tarpeita selvitettiin asiakaskyselyssä toukokuussa. Kyselyyn vastasi noin 300 yrittäjää.
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Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa
asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

