
 

 

 
Itsensätyöllistäjien määrä kasvaa tasaisesti – 
Näin selviät kolmen vuoden kuolemanlaaksosta 
Tilastojen mukaan jopa puolet uusista yrityksistä lopettaa toimintansa tai ajautuu konkurssiin 3-5 ensimmäisen vuoden 

aikana. Yleisimpiä ongelmia on epätietoisuus oman yrityksen taloudesta ja Digitase Oy:n tutkimuksessa yksi selviytymiskeino 

olikin kunnollinen kirjanpito esimerkiksi ulkopuolisen tilitoimiston toimesta. Ostettujen kirjanpitopalveluidenkin osalta 

yrittäjällä on ollut vaikeuksia ymmärtää saamiaan raportteja ja taloustiedot eivät ole saatavilla silloin kun on tarvetta.  

Digitase Oy esittelee DigibalanceApp mobiilisovelluksen, joka pitää pienyrittäjän jatkuvasti ajan tasalla yrityksensä tärkeistä 

talousluvuista. Yrittäjyyden ollessa yhä yleisempi itsensätyöllistämisen muoto on sovellus vastaus tarpeeseen saada selkeä 

taloustieto kirjanpitäjältä yrittäjän päivittäiseen elämään. 

Mobiilisovelluksen lanseerausta on edeltänyt pitkä tutkimus- ja kehityshanke liittyen yksinyrittäjien ja muiden ns. 

mikroyrittäjien kirjanpitotarpeisiin ja –välineisiin. Tutkimuksessa perehdyttiin laajan suomalaisotoksen lisäksi 

pienyrittäjätoimintaan Ranskassa, Italiassa ja Virossa sekä erityisesti maahanmuuttajataustaiseen yrittäjyyteen. Lähes kaikille oli 

yhteistä halu keskittyä omaan osaamiseen perustuvaan yrittäjyyteen. Esiin tuli myös tarve saada vieraaksi koetut kirjanpito- ja 

yritysverotuksen asiat vaivattomasti hallintaan, niin että tieto oman toiminnan kannattavuudesta ja näkymistä olisi 

ymmärrettävästi saatavilla. 

– Etenkin nuoret yrittäjät ovat tottuneet hoitamaan päivittäiset asiansa mobiilisti. Siksi haluammekin tarjota pienyrittäjille 

mahdollisuuden hoitaa myös yritysasiat mobiilisti, hallituksen puheenjohtaja Mikko Ilves kertoo. 

DigibalanceApp toimii kahdensuuntaisesti Digitaseen ja asiakkaan välillä. 

– Asiakas voi toimittaa kirjanpitoon liittyviä tietoja meille ja me puolestaan tuotamme palveluun raportteja ja ajankohtaisia 

blogeja. Ajatuksena on, että kun yrittäjä avaa mobiilipalvelun, hän saa heti eteensä näkymän, joka kertoo yrityksen 

nykytilanteen sekä ennusteen. Toiminnoista löytyy sitten tarkempaa tietoa, kuten uutena toiminnallisuutena tuottamamme 

veroennakointi. Myöhemmin sinne voidaan liittää myös muita yrittäjyyteen liittyviä, yhteistyökumppanien tarjoamia palveluja. 

Sovellus on jo ladattavissa veloituksetta Google Playssä ja AppStoressa. Sitä on mahdollista käyttää myös demoversiona. 

 

Lisätietoja:  

www.digibalanceapp.com/fi 

www.digitase.fi 

Mikko Ilves Hallituksen puheenjohtaja Puh. 040 5076434 mikko.ilves@digitase.fi 

Digitase Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen tilitoimisto, joka tarjoaa pitkälle sähköistettyjä taloushallinnon 
palveluja erikokoisille yrityksille. Suomessa palveluvalikoima kattaa taloushallinnon osa-alueet pienyrittäjän 
lakisääteisestä kirjanpidosta isomman organisaation täysin ulkoistettuun taloushallintoon. Yhtiön hallitusjäsenillä on 
pitkä kokemus sekä pienyrittäjyydestä että kansainvälisestä ja kotimaisesta taloushallinnosta. 
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