
Yleistä kanavasta

Taloushallintoliitto on taloushallintoalan edunvalvoja ja kehittäjä. Olemme alan vahvin verkosto. Kokoamme yhteen 
taloushallintoalan yksilöt, yritykset ja kaikki toimijat.

Taloushallintoliiton uusiutuneille verkkosivuille avautui 17.2.2022 Taloushallinnon kanava. Taloushallinnon kanava on 
taloushallinnosta kiinnostuneiden henkilöiden tärkeä tietolähde sekä kohtaamispaikka. Artikkelit ovat pääsääntöisesti 
kaikille avoimia ja vapaasti luettavissa. Kanavassa voit myös keskustella alaa kiinnostavista aiheista.

Taloushallintoliiton verkkosivusto tavoittaa noin 200 000 taloushallinnon ammattilaista sekä taloushallinnosta kiinnos-
tunutta henkilöä vuosittain. Uusiutuneiden verkkosivujen myötä tavoitteenamme on kasvattaa yleisöä merkittävästi.

Kanavan kohderyhmää ovat taloushallintoalalla toimivat päättäjät, alan ammattilaiset, alaa opiskelevat sekä opettavat 
henkilöt, taloushallinnosta kiinnostuneet sekä taloushallinnon tietoa työssään tarvitsevat.

Tutustu artikkeleihin. 
Lue mielenkiintoisimmat keskustelut.

taloushallintoliitto.fi/kanava

Taloushallinnon kanava
Mediakortti 2022

Toimitus

Suomen Taloushallintoliitto ry
Salomonkatu 17 A 11. krs
00100 Helsinki
09 6850 570

Janne Fredman
janne.fredman@taloushallintoliitto.fi
050 597 0223

Riikka Hirsimäki
riikka.hirsimaki@taloushallintoliitto.fi
050 3070 890

www.taloushallintoliitto.fi

Mediamyynti

Saarsalo Oy

Maria Ahoranta
maria.ahoranta@saarsalo.fi
044 24 33 519

www.saarsalo.fi



Ilmoitukset

Ilmoitusten toimittaminen
• Bannerit .gif-, .jpeg- tai .png-muodossa, resoluutio 72 dpi
• Bannerien ja kumppanisisältöjen toimitus osoitteeseen aineistot@saarsalo.fi
• Uutiskirjeisiin tulevien sisältönostojen toimitus osoitteeseen viestinta@taloushallintoliitto.fi
• viite: Taloushallinnon kanava ja haluttu ilmoitusjakso
• Lähetyksen otsikossa mainittava: Taloushallinnon kanava/ilmoitus/asiakkaan nimi
• Tiedoksi: maria.ahoranta@saarsalo.fi
• Ilmoitusaineisto viimeistään 7 arkipäivää ennen kampanjan alkua

Toimitusehdot
• Taloushallintoliitolla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta.
• Tilaaja vastaa siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaa-

matta sekä siitä, että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.

Maksutiedot
Maksuehdot ovat 14 pv netto, viivästyskorko lain mukainen. Maksun saaja on Taloushallintoliitto ry.

Ilmoitusten peruutukset
Peruutukset on tehtävä kirjallisena viimeistään 10 arkipäivää ennen kampanjan alkua.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko ilmoitushinta.

Vastuu virheistä ja huomautukset
Ilmoituksia koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa ilmotuksen ilmestymisestä. Ta-
loushallintoliiton vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Oikeus mediakortin ja mediatiedoissa annettujen tietojen muuttamiseen pidätetään.
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• Ilmoitusten toimittaminen
• Bannerit .gif-, .jpeg- tai .png-muodossa, resoluutio 72 dpi
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• Ilmoitusaineisto viimeistään 7 arkipäivää ennen kampanjan 
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Esimies ja johtaja

• Etätyön johtaminen
• Lomautusprosessi
• Onnistu liiketoimintasuunnitelman laadinnassa
• Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet
• Yritysjärjestelyt, osa I – Yritysmuodon muuttaminen
• Y

Ilmoitus Koko Hinta + alv 24 %

Paraati (2 mainostajaa / kk, SOV 50 %) 980x400px / 300x300px 1490 € / kk

Suurtaulu (2 mainospaikkaa) 300x600px 1190 € / kk

Kumppanisisältö
• Artikkeli, yritys-/tuote-esittely, videoupotus ja pod-

cast mahdollisia artikkelin yhteyteen
• Kumppanisisällöstä yksi nosto  

Taloushallintoliiton uutiskirjeessä

2100 € / kk

Oma banneri kumppanisisällön yhteyteen 300x600px 200 €

Sisältönosto uutiskirjeessä (lähetys 1 x vko)
• Otsikko, ingressi, kuva, linkki

Tekstit: 300 merkkiä
Kuva: 263x200px

650 €
3kpl paketti 1550 € 


