
Maestro tuntee 
palvelutalojen tarpeet

Tarpeisiisi mukautuva ja jatkuvasti kehittyvä 
taloushallinnon ratkaisu, jota voit käyttää ajasta 
ja paikasta riippumatta ja joka yhdistyy suoraan 
muihin hoiva-alalla käytettäviin ohjelmistoihin.

Mitä muuta taloushallinnon ohjelmistoltasi  
voisit toivoa?



Maestro mukautuu tarpeisiinne

Laskutus yhdestä ohjelmasta, kirjanpito toisesta, ostolaskut kolmannesta ja palkat neljännestä. Kuulostaako tutulta? 

Maestron vahvuus on sen erittäin laaja valikoima samalla alustalla toimivia ohjelmistoja, jotka voidaan ottaa käyttöön 
pala kerrallaan. Saatte käyttöönne yhden ohjelmistokokonaisuuden, johon valitsette vain tarvitsemanne elementit.

Lisäksi tilaa jää kasvulle ja toiminnan laajenemiselle. Mikäli myöhemmin on tarvetta ottaa käyttöön uusia toimintoja, 
ne saadaan liitettyä aiempaan kokonaisuuteen ongelmitta.

Kaikki tiedot kertakirjauksilla tai suoraan toiminnanohjauksesta ja työajanseurannasta

Maestrossa riittää, kun tiedot kirjataan järjestelmään kerran. Näin tiedot täsmäävät läpi järjestelmän ja virheitä 
tehdään vähemmän. Myös rutiineihin käytettävä aika vähenee, ja käyttäjän on mahdollista keskittyä kokonaisuuden 
hallintaan. 

Valmiiksi rakennetut yhteydet alalla käytettäviin toiminnanohjaus- ja työajanseurantajärjestelmiin mahdollistavat 
myös kaiken laskutus- ja palkka-aineiston siirtämisen Maestroon ilman erillistä käsityötä. Jos käytössänne ei ole  
erillistä toiminnanohjausjärjestelmää, voidaan myyntilaskut hoitaa kokonaisuudessaan Maestrolla.

Reaaliaikainen näkymä organisaation tilanteeseen mistä ja milloin tahansa

Kertakirjaukset mahdollistavat reaaliaikaisen näkymän organisaation talouden tilaan. Reskontrien tapahtumat  
siirtyvät kirjanpitoon rivitasolla, mikä varmistaa tietojen täsmällisyyden, vertailtavuuden sekä tarkan sisäisen  
laskennan. 

Kirjanpidossa on kiinnitetty erityistä huomiota säätiöiden ja yhteisöjen raportointitarpeisiin. Kirjanpidosta saadaan  
myös koska tahansa toiminto- ja kustannuspaikkakohtaisia - esimerkiksi ateria-, asumis-, kotiapu- ja hoitokustannukset.

Ohjelmisto toimii Maestron Suomessa sijaitsevasta konesalista käsin, jolloin käyttäjät pääsevät käyttämään sitä  
joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla omasta palvelimesta ja sen ylläpitoon liittyvistä kuluista on  
mahdollista päästä eroon.



Palvelutalojen eritystarpeet huomioitu

Palvelutaloille tyypilliset moninaiset  
palvelu-, vakio- ja koontilaskut ovat myös 
helposti hallittavissa. Esimerkkeinä:

Täyshoitolaskut
Vuokralaskut
Palvelulaskut
Hoitopalvelulaskut

Kassatoiminnoilla voidaan hoitaa käteis-  
ja korttimaksut sekä tilausten käsittely:

Ateriapalveluista
Päivätoiminnasta
Hoito- ja kotipalvelutyöstä
Virkistys- ja teematoiminnasta

Epäilyttääkö vaihtaminen vanhasta?

Ohjelmiston vaihtaminen on iso asia organisaatiolle riippumatta siitä, minkä kokoinen toimija on kyseessä. Tietojen 
siirtäminen vanhoista ratkaisuista uuteen, ja uuden ohjelmiston käytön opettelu voivat tuntua vaikealta. 

Maestron kanssa näin ei kuitenkaan ole – vanhat tiedot saadaan siirrettyä helposti sekä nopeasti Maestroon ja  
koulutamme ohjelmiston käyttöön huolella. Nimeämme teille myös oman kontaktihenkilön, joka auttaa teitä aina 
tarvittaessa.

Maestro taipuu moneen

Kivipuro Ry

Kivipuro ry on toiminut vuodesta 1964. Yhdistys tarjoaa Seinäjoen alueella laadukkaita asumispalveluita, kotihoitoa 
sekä kuntoutuspalveluita. Kivipuro ry otti Maestron käyttöön 2015. Aiemmin yhdistyksessä tehtiin kaikki talous- 
hallinnon työt käsityönä vanhentuneilla erillistyökaluilla, mikä vei valtavasti aikaa ja henkilöresursseja. 

Muutoksen laukaisi yhdistyksen tarve tehdä tukitoiminnoista ketterämpiä. 

Maestro valittiin sen joustavuuden sekä sähköisyyden vuoksi. Ohjelmistoa ei myöskään haluttu vaihtaa pian  
uudestaan, joten ohjelmiston jatkuva kehittäminen oli tärkeä peruste. Sähköisyys tarkoitti myös sitä, että omasta 
palvelimesta voitiin luopua.

”Aiemmin teimme laskutuksen käsityönä, ja meillä meni siihen aikaa koko kuukausi. Nyt laskuttaminen onnistuu  
kahdessa päivässä, kun Maestro yhdistyy suoraan Domacareen. Kirjanpidon hoitaa Maestron suosittelema tilitoimisto.”  
Johanna Närvä-Ilkka, taloushallinnon koordinaattori.

Mäntsälän palvelukotiyhdistys Ry

Mäntsälän palvelukotiyhdistys tarjoaa tuettuja asumispalveluita sekä 
päivätoimintaa ikääntyneille ja vammaisille yhdessä kiinteistössä. He ovat 
käyttäneet Maestron taloushallinnon ohjelmistoja toiminnan alusta saakka 
vuodesta 1999. 

”Ohjelmiston käytön kannalta suurin muutos on ollut sähköistäminen. 
Kirjanpitoon menevä aika on sen myötä vähentynyt, palkanlasku onnistuu 
helposti vakituisille sekä keikkatyöntekijöille ja laskutus on nykyään erittäin 
helppoa sekä nopeaa. Yhteistyö ja ohjelmistot ovat toimineet aina ja yleinen 
tunne onkin, että Maestro on meidän kanssamme samalla puolella.”  
Tiina Andersson, talouspäällikkö.



Suonenjoen palvelukotisäätiö

Suonenjoen palvelukotisäätiö tarjoaa tehostettuja asumispalveluita muistisairaille yhdessä kiinteistössä. He ottivat 
Maestron taloushallinnon ratkaisut käyttöönsä tammikuussa 2019. Vaihtamista aiemmista ohjelmistoista oli pohdittu 
jo kaksi vuotta. Lopulta tulorekisterin käyttöönotto laukaisi päätöksen vaihtamisesta.

Säätiö kartoitti vaihtoehdot kumppaninsa kautta ja Maestro tuli mukaan muiden hoiva-alan toimijoiden suosittelemana. 
Maestroon päädyttiin sekä ohjelmiston että toimialatuntemuksen vuoksi.

”Maestron käyttö on helpottanut arkea huomattavasti. Se on nopeakäyttöinen ja mahdollisten virheiden paikanta-
minen on helppoa. Maestro erottui muista myös hoiva-alan tuntemuksellaan. Heidän ohjelmistonsa yhdistyi myös 
suoraan käyttämäämme Titania työajanseurantajärjestelmään.” 
Niina Manninen, asiamies.

Savonlinnan Iltakoti Ry

Savonlinnan Iltakoti Ry toimii emoyhteisönä kahdelle osakeyhtiölle, joista toinen on ikääntyville ja muistisairaille  
asumispalveluita tarjoava Iltakoti Oy. Savonlinnan Iltakoti Ry on ollut Maestron käyttäjä 2000-luvun alusta. Emoyhteisö 
on päätoimipaikka, joka omistaa kiinteistöt ja tämän vuoksi hoitaa käyttöomaisuuskirjanpidon, vuokravalvonnan sekä 
konsernikirjanpidon. Iltakoti Oy ja toinen tytäryhtiö ovat alatoimipaikkoja.

2017 konserni otti käyttöönsä Maestron sähköisen ostolaskujen käsittelyn, ja samalla he siirsivät ohjelmistot omalta 
palvelimelta Maestron konesaliin. Tämän myötä ohjelmisto saatiin käytettäväksi ajasta ja paikasta riippumatta.

”Sähköinen ostolaskujen käsittely on Maestrolla erittäin sujuvaa ja helppoa. Myös ohjelman käyttö Maestron kone- 
salista on nykyaikaa ja pienensi meidän IT-kulujamme.”,  
Jari Leskinen, toimitusjohtaja.

Maestron avulla helpotat elämääsi

Nopeuta taloushallinnon rutiineja – kaikki  
tiedot kertakirjauksilla läpi ohjelmistojen

Laskutus on helppoa – Maestrossa on valmiit 
yhteydet alalla käytettäviin toiminnanohjaus- 
järjestelmiin

Palkanlasku käy vaivatta – Maestrossa  
on valmiit yhteydet alalla käytettäviin  
työajanseurannan ratkaisuihin

Juuri sinulle sopiva ratkaisu – Maestron  
modulaarinen malli mahdollistaa juuri  
teidän tarpeiden kokoisen ratkaisun  
sekä tarvittaessa joustavan työnjaon  
tilitoimiston kanssa



Maestron kokonaisratkaisu palvelukodeille ja hoiva-alalle

Tällaisen kokonaisuuden saat vain Maestrolta – valmiista tuotteista koostuvan kokonaisuuden ilman aikaa  
vieviä räätälöintejä. 

Kirjanpidon ja maksamisen 
ohjelmistot: 

kirjanpito
käyttöomaisuuskirjanpito
konsernilaskenta 
pankkiyhteydet
budjetit

Palkkahallinnon osiot: 

palkanlaskenta ja liittymät 
toimialan työvuorosuunnittelu-
järjestelmiin 
verkkopalkka
matkalaskut

Myynnin ohjelmistot: 

myyntitilaukset
myyntilaskutus ja -reskontra
sopimuslaskutus
sähköinen laskutus
karhut
vuokranvalvonta

Kassatoiminnot  Kulujen käsittelyn toiminnot, 
myös mobiilisti: 

sähköinen ostolaskujen 
vastaanotto ja käsittely/ 
kierrätys
kuittien käsittely
matkalaskujen käsittely
ostolaskujen maksatus
sähköinen arkistointi

Raportointitoiminnot:  

sisäinen laskenta
monipuolinen raportointi
maksuvalmiusennuste
Talgraf-raportointi



Lue lisää ja ota yhteyttä

Maestro on suomalainen ohjelmistotalo, jonka tehtävänä on auttaa asiakkaitamme menestymään. Vuonna  
1986 perustetussa yhtiössä työskentelee 65 asiantuntijaa Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Maestro on osa hollantilaista Total Specific Solutions (TSS)-yritystä. Total Specific Solutions on johtava tieto- 
tekniikkaratkaisujen toimittaja ja koostuu riippumattomista liiketoimintayksiköistä, jotka toimittavat tuotteita  
ja palveluita erityisille vertikaalisille markkinasegmenteilleen. TSS on osa Constellation Software Inc:tä (CSI),  
joka on Kanadan pörssissä noteerattu julkinen yritys. Lisätietoja: www.totalspecificsolutions.com.

Maestron ketterän ohjelmistokehityksen ytimessä on tiivis asiakasyhteistyö. Kokonaisvaltaiset vaatimus- 
määrittelyt, yksityiskohtaiset sopimukset ja kattava dokumentaatio ovat toissijaisia yksilöiden väliseen  
vuorovaikutukseen verrattuna. Tuotekehitysmenetelmämme on pyritty säätämään siten, että asiakkaan 
tarve tulee perusteellisesti ymmärrettyä ja että joustava muutoksiin reagointi on mahdollista.

Myös projektijohtamisemme on kansainvälisesti IPMA-sertifioidulla tasolla.

https://www.maestro.fi/maestron-kokonaisuus-hoiva-alalle/

