
 

 

2020-luvun tili- 

isännöitsijätoimisto    
SoMe-markkinoijat, 

Webmasterit ja taloushallinnon 

ammattilaiset saman katon 

alla, totta! 

Olisihan rentoa  saada kaikki yhdeltä 

luukulta: kirjanpito, palkanlaskenta ja 

lakiasiat. Johdon sparraus, myynnin ja 

markkinoinnin tuki. Somegurut ja 

webmasterit - voiko enempää PK-yrittäjä 

toivoa! Ota yhteyttä ja laitetaan 

ammattilaiset yhdessä sinun asiallesi! 
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Tilippussi 

Tuotteet ja 
palvelut 

 
 

 

Toimipaikkamme sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien varrella Oulun 
Korvensuoralla, Ruotutie 10:ssä. Paljon 
ilmaista parkkitilaa kaikille kulkuneuvoille.



      

Mitä tarjoamme? 

• talousasiantuntijamme mukana 

johtoryhmässänne – tarjolla selkeät 

raportit, ydinasiat heti esillä. 

• napakat tuloslaskelma-, kassa- ja 

tasearvioinnit kaikkeen käyttöön. 

• lisää rahaa? Kontaktimme eri sijoittajiin ja 

pankkeihin käytössäsi. 

• optimoitu taloushallinto – kirjanpidon 

ongelmat minimissä ja yrityksenne 

kustannukset kurissa. 

• taktista taloushallintoa – tukea 

strategiatyöhön, budjetointiin, myyntiin ja 

markkinointiin sekä perinteisissä että some-

kanavissa. 

• kokonaisedullista isännöintiä vankalla 

teknisellä kokemuksella. 

• EU- ja Tekes-hankkeet/hakemukset, 

neuvonta ja laadinta. 

 

  

 

Tilipussin tarina 

 

Asiakkaidemme kommentteja: 

”Tilipussi jos mikä on sellainen ”Trusted 

Advisor”!” 

”siellä ajatellaan enempi firman omistajien 

näkökulmasta, hienoa!” 

”kaikki osa-alueet ja bisnekset kiinnostaa. Jos 

löytyy asiakkaalta kykyjä, ehdotetaan 

etenemään uusillekin markkinoille” 

”ajattelevat aina verotukseen saakka, että 

kannattaako jotain tehdä ja miten, osaavat 

kivasti varoittaa vaaran paikoista” 

”todella osaavaa, aktiivista ja huolehtivaa 

isännöintiä. Heihin saa yhteyden 24/7 ja 

kysymyksiin vastataan” 

”monipuolinen yhteistyöverkosto, työkalut ja 

tietotekniikan käyttö vimpan päälle ja osaavat 

neuvoa meitäkin! eTaskut ja uusimmat 

menetelmät hallussa” 

Palvelumme: 

 

Oulu ja Pohjois-Suomi on meille tärkeä, 
mutta toimimme myös Kalifornian 
Piilaaksossa ja osassa Aasiaa.

• Perustettu 1984 Rovaniemellä. Nyt jo 

eläköitynyt J.Ilvo laittoi toimeksi ja 

perusti Tilipussin taloushallinnon 

palvelemaan Pohjois-Suomen 

kasvavaa PK-teollisuutta.  

• 90-luvulla pääpaikaksi muuttui Oulu, 

mukaan tuli isännöinti ja henkilöstöä 

voitiin jo palkata lisää.  

• asiakaskuntamme liikev. v.2016 yli 

22Meur, käsityöläisistä 

rakennusliikkeisiin. 

• Nykyisin haetaan taas kestävää 

kasvua, pyritään palkkamaan 

nuoriakin osaajia ja asiakaskunnassa 

riemastuttaa uuden startup-

kulttuurin rohkaisemat yrittäjät. 

Tervetuloa joukkoon hurmaan!  

• taloushallinnosta kaikki 

• tekninen ja hallinnollinen 

isännöinti 

• johdon, myynnin ja 

markkinoinnin tuki 

• SoMe- ja 

Webmasterimme 

palveluksessanne.  


