
Yhdistyksen jäsen- ja 
taloushallinto netissä



Procountor: sähköinen taloushallinto 
Procountor on nykyaikainen taloushallinnon ohjelma, 
jossa on automatisoitu monia sellaisia työvaiheita, 
jotka perinteisissä ohjelmissa tehdään käsin. Yhdis-
tyksen rahastonhoitaja ja tilitoimisto pääsevät käsiksi 
samoihin tietoihin ilman että tositteita tarvitsee toi-
mittaa manuaalisesti. Myös palkanlaskenta, matka- ja 
kululaskut ja tulorekisteritietojen ylläpito hoituvat 
Procountorilla, samoin kuin ostolaskujen hyväksyntä 
ja maksatus. Yhdistyksen hallintohenkilöt voivat seu-
rata raportteja reaaliajassa.

1

Sähköiset järjestelmät ovat nykypäivää. Yhdistys-
ten jäsenet ja yhdistysaktiivit osaavat jo vaatia 
työelämästä tuttuja ratkaisuja myös vapaa-ajal-

la. Monissa yhdistyksissä on silti totuttu hoitamaan 
asioita perinteisen työläästi, koska usein on löytynyt 
se kuuluisa Joku, joka omalla ajallaan on hoitanut kai-
ken. Sähköisiin ratkaisuihin siirtyminen säästää sekä 
aikaa että rahaa - ja kun jäsenhallinto on yhdistetty 
taloushallinnon kanssa, aikaa ja rahaa voidaan käyttää 
enemmän yhdistyksen varsinaiseen toimintaan!

Procountor toimii kokonaan 
pilvessä, eikä omalle koneelle 
tarvitse asentaa mitään. 
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https://finago.com/fi/taloushallinto/sahkoinen/


Membook: sähköinen jäsenrekisteri, laskutus ja viestintä
Membook vastaa monenlaisten yhdistys-
ten tarpeisiin. Se on nykyaikainen pilvi-
palvelu, jonka avulla hoituvat jäsenrekis-
teri, jäsenlaskutus ja jäsenviestintä.

Uusien jäsenten liittyminen on tehty 
helpoksi: nettisivuille voi laittaa linkin, 
jonka kautta jäsenet kirjautuvat suoraan 
Membookiin. Jäsenet voivat myös ylläpi-
tää omia tietojaan: näin yhteystiedot py-
syvät ajan tasalla ilman että sihteeri jou-
tuu töihin. Jäsentietojen ylläpito voidaan 
toki hoitaa myös yhdistyksen hallinnon 

kautta. Jäsenistä voidaan myös kerätä 
monipuolisesti lisätietoja - kissan nimes-
tä automalliin, mitä kaikkea yhdistyksen 
toimintaan sitten liittyykään.

Laskut lähtevät sähköpostilla ja vies-
tissä on linkki pdf-laskuun. Maksut kir-
jataan järjestelmään automaattisesti ja 
jäsenmaksun voi maksaa myös verkko-
maksulla. Jäsen näkee omat laskunsa 
sekä hänelle lähetetyt viestit. Viestien 
lähetys jäsenille tai halutuille ryhmille 
onnistuu myös helposti.

Kun jäsentiedot ovat tallessa, ei tarvit-
se myöskään kantaa huolta niistä tilan-
teista, kun avainhenkilöt vaihtuvat. Jä-
senlaskut saadaan aina matkaan. Se että 
tiedot säilytetään yhdessä paikassa tuo 
tietoturvaa verrattuna siihen, että jäsen- 
ja maksulistoja säilytetään jonkun omalla 
tietokoneella.

Myös uusien avainhenkilöiden saami-
nen jäsen- ja talousasioita hoitamaan 
helpottuu, kun yhdistyksen hallintopro-
sessit ovat valmiiksi kunnossa!
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Kun jäsentiedot ovat tallessa, 
ei tarvitse myöskään kantaa 
huolta niistä tilanteista, kun 
avainhenkilöt vaihtuvat. 
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Procountor  Membook - yhdessä enemmän
Vaikka Procountorilla voikin näppäräs-
ti laskuttaa, Membookin jäsenlaskutus 
on kehitetty nimenomaan yhdistysten 
automatisoituun massalaskutukseen. 
Membookissa järjestö voi olla myös hie-
rarkkinen eli kattojärjestö ja paikallis-
yhdistykset voivat käyttää samaa järjes-
telmää, ja laskutus voi olla keskitetty tai 
hajautettu. Alayhdistyksissä voi olla eri 

hintoja, ja jäsenmaksu jaetaan kattojärjes-
tön ja paikallisyhdistyksen kesken: tämä 
onnistuu Membookissa vaivattomasti.

Kun Procountor ja Membook ovat yh-
teiskäytössä, ohjelmistot keskustelevat 
taustalla keskenään. Jäsenlaskutustie-
toja ei tarvitse erikseen siirtää, vaan ne 
kulkevat sähköisesti suoraan taloushal-
lintoon.
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ta noudetaan jäsenlaskutuksen tuotteille 
oikeat tilikartan tilit. Kun laskut on lähe-
tetty ja jäsenmaksuja alkaa kertymään, 
Membook lähettää Procountoriin muistio-
tositteen, josta maksutiedot siirtyvät suo-
raan kirjanpitoon.

Sekä Membookilla että Procountorilla on 
sujuva asiakaspalvelu. Yhdistyksissä har-
voin hoidetaan talous- ja rekisteriasioita 
päivittäin - välillä voi olla pitkäkin tauko, 
joten on hyvä, että pääsee kysymään neu-
voa, jos asiat ovat päässeet unohtumaan.

4 Helppo käyttöönotto
Procountorin käytön aloitukseen tarjo-
taan starttipaketteja, jotka pitävät sisäl-
lään käyttökoulutusta. Lisäksi tarjolla on 
myös käyttöönottoprojekteja, joissa Fi-
nago tekee asiakkaan puolesta käyttöön-
ottoon liittyviä asioita. Jos yhdistyksellä 
on Procountoria käyttävä tilitoimisto, 
tilitoimisto on usein mukana käyttöön-
otossa. Jos tilitoimistolla ei vielä ole 
Procountoria käytössä, koulutus järjes-
tyy.

Ohjelmistojen yhteys kytketään päälle 
Membookin päästä Procountorin käyttä-
jätunnuksilla. Sen jälkeen Procountoris-

Jatkuva kehitys
Molempia ohjelmistoja kehitetään jatku-
vasti: käyttäjä saa nauttia yhä uusista pa-
rannuksista ja ohjelmistot pidetään ajan 
tasalla myös lainsäädännöstä tulevien 
uusien vaatimusten osalta.

5 Ja vielä bonuksena: Erikoishinnoittelu!
Uudet Procountor-asiakkaat, joilla on myös 

Membook käytässä (tai ottavat sen käyttöön), 

saavat 30 % alennuksen Procountor  

Taloushallinto -paketeista ja palvelumaksuista!
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https://finago.com/fi/tuki/asiakaspalvelu/
https://finago.com/fi/taloushallinto/sahkoinen/starttipaketit-yrityksille/
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Viimeistään nyt
on aika siirtyä 
sähköiseen
taloushallintoon!

FINAGO.COM/FI/TUTUSTU/

Tutustu maksutta

Finago tarjoaa veloituksetta testiympäristön,  
jossa pääset kokeilemaan sähköisen taloushallinnon
ohjelmistoa ilman sitoutumista.

finago on osa                    groupia 

https://finago.com/fi/tutustu/



