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SUOMEN TILIYHTIÖT OY LAAJENEE SALOON 

Liedossa pitkään toiminut, talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottava Suomen Tiliyhtiöt 
Oy laajenee Saloon. Yhtiö on avannut uuden toimipisteen Salon IoT Campukselle. 

Suomen Tiliyhtiöt Oy on avannut uuden toimipisteen Salon IoT Campukselle. Yrityksen ydin-
palveluihin kuuluu kattavat talous- ja palkkahallinnon palvelut, sekä alan asiantuntijapalvelut. 
Yritys on palvellut asiakkaitaan tähän asti Liedossa ja sen toiminta on Taloushallintoliiton auk-
torisoimaa.  

Toiminnan laajentaminen uusille paikkakunnille on osa yrityksen kasvustrategiaa. Keskikokoi-
set yrittäjävetoiset taloushallintoalan yritykset ovat poistuneet markkinalta isompien toimijoi-
den laajentaessaan toimintaansa voimakkaasti yritysostoin. Toimijoiden määrä markkinalla on 
vähentynyt ja keskittynyt. ”Haluamme tuoda tarjoamamme talous- ja palkkahallinnon palvelut 
myös Salon seudun yritysten saataville. Pidän Salon talousaluetta vireänä ja kehittyvänä mark-
kina-alueena. Alueelta löytyy varmasti merkittävä määrä yrityksiä, jotka haluavat digitalisoida 
ja tehostaa taloushallintoaan. Paikalliselle konsultoivalle talousohjaukselle on tarvetta mo-
nessa kasvuyrityksessä. Olemme ketterä, vaativiinkin asiakkuuksiin kykenevä osaava toimija ”, 
toteaa salolainen yrittäjä Petri Lindholm. 

Ympäristönä Salon IoT Campus on meille kasvuyrityksenä sopiva toimintaympäristö. Työllis-
tämme Salossa aluksi kolme taloushallinnon osaajaa. ”Tavoitteemme on kasvattaa toimin-
taamme ja rekrytoida lisää osaajia Salon toimipisteeseen lähitulevaisuudessa”, toteaa yrittäjä 
Petri Lindholm. 

Suomen Tiliyhtiöt Oy (Liedon Tilitoimisto) on yli 20 vuotta toiminut tilitoimisto, joka tarjoaa 
yrityksille perinteisten tilitoimistopalvelujen lisäksi taloushallinnon ulkoistusta, talouspäällik-
köpalvelua, sekä vero- ja yhtiöoikeudellisia asiantuntijapalveluita. Avustamme asiakkaitamme 
myös yritysrahoituksen hankinnassa. Palvelemme asiakkaitamme Liedon ja Salon toimipis-
teistä. Paikallisuuden lisäksi tavoitamme asiakkaat myös valtakunnallisesti sähköisen talous-
hallinnon avulla. Olemme yksityisessä omistuksessa oleva kasvollinen toimija ja työllistäen 
tällä hetkellä 11 taloushallintoalan ammattilaista. Asiakasyrityksemme ovat eri kokoisia ja eri 
toimialoilta. Palvelemme niin pienyrittäjiä, kuin konserniyrityksiäkin, sekä ulkomaisia tytäryh-
tiöitä Suomessa. Palvelut ja niiden kattavuus räätälöidään asiakaskohtaisesti. Suomen Tiliyh-
tiöt Oy:n liikevaihto on noin 0,8 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä 11 henkilöä. 
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