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”Totesin, että kyllä minun pitää
nyt oma huoneisto löytää.
Perustan sen toimiston.”

ALKU

ALKU

S

uomessa kuohui syksyllä 1971, kun Ahti Karjalaisen hallitus erosi.
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen nimitti Teuvo Auran johtaman virkamieshallituksen ja hajotti eduskunnan. Taustalla oli maataloustulon aiheuttama kiista. Suomessa päätettiin järjestää historiallisesti
ennenaikaiset eduskuntavaalit. Suomalaisten usko yhteiskunnan rakenteisiin oli koetuksella, mutta kempeleläisellä perheenisällä riitti tarmoa. Kun
eduskunta kokosi uudelleen rivejään, Paavo Tahkola aloitti yritystoiminnan.
Tilitoimisto Paavo Tahkola Ky syntyi alkuvuonna 1972. Tänä päivänä yritys
tunnetaan yli tuhat henkeä työllistävänä Talenom Oyj:nä, Talenom on toimialansa ensimmäinen pörssiyhtiö. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021
yli 80 miljoonaa euroa. Se ei kuitenkaan riitä, yhtiö aikoo kasvaa edelleen.
Kasvu ja suuruudenhulluuden sävyn saaneet tavoitteet ovat talenomilaisille
tuttuja. Tulevaisuus tuntuu olevan täynnä mahdollisuuksia. Hallituksen
puheenjohtajana (2017–) toimiva visionääri Harri Tahkola lupaa, että yritys
järjestää yllätyksiä myös tulevaisuudessa. Vain muutos on varmaa. ”Kun
kymmenen vuoden päästä katsomme taaksepäin, ei kukaan ole arvannut,
missä olemme ja mitä teemme.” Harri Tahkolan tavoite on rakentaa Talenomista yhtiö, jonka liikevaihto on miljardi euroa. Sen jälkeen hän voi
jäädä eläkkeelle ja siirtää firman viestikapulan eteenpäin. Harri Tahkolan
kovan etenemisvimman taustalla on halu jatkaa isänsä Paavo Tahkolan elämäntyötä. On syytä matkata alkuun, Paavo Tahkolan tarmon vuosiin.

Oulu osakeyhtiöstä. Isä-Tahkola oli elänyt sodan ja rintaman kauhut, palannut kotiin henkisesti riekaleina, mutta siitä huolimatta Kempeleessä rakennettiin uutta huomista. ”Maalaistalon poika minä olen. Meillä tehtiin
navettatöitä sitä mukaa kun vain jalka nousi. Puusaunan lämmitys oli vastuulla, kun puita pystyi vähänkään kantamaan. Töitä tehtiin joka päivä. Navetta- ja sontahommiahan ne olivat”, Paavo Tahkola muistelee lapsuuttaan.

Paavo Tahkola syntyi vanhoillislestadiolaiseen perheeseen Kuusamossa
1941, jatkosodan aikana. Aika oli kovaa ja kylmää. Kolme vuotta pojan syntymän jälkeen Tahkolan perhe pakkasi omaisuutensa kärryihin ja suuntasi
evakkoina turvalliseen ympäristöön, Pohjois-Pohjanmaan Ruukkiin. Ruukista perhe muutti Kempeleeseen vuonna 1955, kun isä sai töitä vartijana

Keskikoulussa Paavo Tahkola istui ja oppi innokkaasti. Luokkatovereista
suurin osa oli pankinjohtajien ja muiden herrojen mukuloita, joiden hyväosaisuus ei jäänyt Paavo Tahkolalta huomaamatta. Tuleva toimitusjohtaja
Tahkola kulki kansakoulussa Ruukista saamissaan pussihousuissa. Pojan
maalaismainen ajatusmaailma oli usealle ihmetyksen, pilkankin, aihe. Tahkola tunsi paikoin olevansa kuin huutomerkki muiden joukossa, maalaisuus
oli vähällä nakertaa nuortamiestä. Laskentatoimessa Paavo Tahkola oli hyvä.
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Sen parissa nuori Tahkola viihtyi, se sujui vaivatta. Kauppaopistossa Paavo
Tahkolalle avautuikin uusi maailma. Hän ryhtyi opiskelemaan kirjanpitoalaa.
”Sen jälkeen olen käynyt monenlaisia kursseja, mutta en koskaan konkurssia”, mies velmuilee haastattelussa syksyllä 2020.
Opintojensa ohessa Paavo Tahkola ryhtyi tekemään pienyritysten kirjanpitoa. Työtä tuntui riittävän. Kainaloon oli asettunut elämän rakkaus, nauravainen ja vakaa Anneli Öystilä. Nuoripari avioitui vuonna 1963.
Avioitumisen aikaan Paavo Tahkola työskenteli Oulu osakeyhtiössä. Hän
oli yrityksen ensimmäinen kustannuslaskija. Palkka oli pieni, työkin yksitoikkoista. Tahkolan työhuone sijaitsi yhtiön ylimmässä kerroksessa. Hän
katseli, kun metsäosaston miehet kävelivät ilmeettöminä huoneen ohi.
Tahkolan mieleen tuli huolentäyteinen ajatus, ettei hänen tulevaisuutensa
voinut olla tuossa ohikulkevassa näyssä. Luonteeltaan iloinen ja positiivinen
Paavo Tahkola ei halunnut harmaantua ennenaikaisesti. Vuonna 1964 mies
selaili toiveikkaana Kalevaa ja löysi ilmoituksen, jossa haettiin talouspäällikköä sekä tilitoimiston perustajaa Oulun läänin KTK:lle (Kuorma-autojen
tilauskeskus). Paavo Tahkola haki pestiä ja sai sen. KTK perusti Tahkolan
osaamisen pohjalle oman tilitoimiston kuorma-autoilijoille. Osakkaita oli
jopa 1 200, tekemistä riitti.

”Sen jälkeen olen käynyt
monenlaisia kursseja, mutta
en koskaan konkurssia.”
Paavo Tahkola

Elo talouspäällikkönä soljui, autoilijat tulivat Tahkolalle tutuiksi. Kun Paavo
Tahkola oli 28-vuotias ja toiminut alalla viisi vuotta, hän täytti vaatimukset,
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Paavo Tahkola

joilla pääsi tekemään auktorisoitua HTM-tilintarkastajatutkintoa. Koulutus
oli tuolloin uusinta uutta. 32 hakijasta sisään pääsi vain 15, Tahkola oli
yksi heistä. Koulutuksen jälkeen KTK:lla ilmaantui pulmia, osakkaat olivat
tyytymättömiä toimitusjohtajaan. Paavo Tahkolasta ryhdyttiin tekemään
uutta toimitusjohtajaa – ainakin ajatuksen tasolla. Puheet kantautuivat liian
korkealle, joten yhtiön hallitus lakkautti oitis talouspäällikön ja myyntipäällikön virat. Irtisanomisestaan tietämätön Tahkola palasi vaimonsa kanssa
kotiin Saksan-matkalta elokuussa 1971. Loma oli tehnyt hyvää, kuten aina.
Kempeleen kotona odotti kuitenkin kirje työnantajalta, talouspäällikön virka oli lakkautettu. Myös myyntipäällikkö, Paavo Tahkolan hyvä ystävä ja
naapuri, sai potkut. Kirjeessä oli lupaus kahden viikon palkasta, mutta
töihin ei enää tarvinnut palata. Tuuskatti!
Paavo ja Anneli Tahkolan kotona oli syksyllä 1971 useampi suu ruokittavana, seitsemäs lapsi teki tuloaan. Perheenisän ei auttanut muu kuin suunnata nöyrästi työnhakuun. Syksyn aikana kirjanpitotöitä löytyi, mutta ilo
työstä oli lyhytaikainen. Työ kirjanpitäjänä päättyi parin kuukauden jälkeen kahvijupakkaan. Paavo Tahkola kävi kyseisenä päivänä ”praattaamassa” KTK-aikaisen työtoverinsa kanssa lähiseudun kuppilassa. Kun Tahkola
palasi takaisin työpaikalleen, hänelle todettiin kahvihuoneessa töykeään
sävyyn: ”Se, joka ei ole paikalla, ei tarvitse kahviakaan.” Tokaisun jälkeen
Tahkola tyhjensi työpisteensä. Työpisteen keltaisen valon alla työskenteli
tämän jälkeen vain yksi kirjanpitäjä. Paavo Tahkola meni kotiin ja soitti
veljelleen. ”Totesin hänelle, että kyllä minun pitää nyt oma huoneisto löytää. Perustan sen toimiston”, Tahkola päätti.
Joulukuun 17. päivä 1971 Paavo Tahkola oli allekirjoittanut vuokrasopimuksen toimitilasta. Oman yrityksen ensimetrit otettiin arkkitehti Eino
Pitkäsen suunnittelemassa Valkealinnassa, Oulun keskustassa. Kahdeksankerroksinen rakennus on yhä funktionalismin kauden lippulaivoja Oulun arkkitehtuurimaisemassa. ”Oli riskihyppy ryhtyä yrittäjäksi. Kotona
menopuoli oli jo melko kohdillaan, kuusi lasta ja seitsemäs tulossa. Oli
rakennettu omakotitalo, oli lainat ja kaikki. Niissä olosuhteissa yrittäjäksi
ryhtyminen oli kyllä aika miehekästä”, Paavo ja Anneli Tahkolan seitsemäs
lapsi, Harri Tahkola pohtii syksyllä 2020.
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oli toimistohuone, jossa isä teki kuittisavottaa. Synnyin huhtikuussa 1972, ja
seuraavana vuonna niitä kuitteja olikin kotona iso kasa. On sanottu, että olen
syntynyt kuitti suussa, sillä pyöriskelin siinä jaloissa koko ajan”, Harri Tahkola
naurahtaa. Kuitti suussa syntynyt, se on todella osuvasti todettu miehelle, joka
on kasvanut Talenomin tahdissa yhtiön alkumetreistä alkaen.
Kuittisavotasta ei ollut tulla loppua. Paavo Tahkolalle selvisi jo ensimmäisten kuukausien aikana, että apukäsille oli tarve. Uutta työntekijää haettiin
lehti-ilmoituksella. Loppukesästä 1972 yritykseen palkattiin sen ensimmäinen työntekijä, Leena Hakalahti. Kun Hakalahdelta kysyy tunnelmia
vuosikymmenten takaisista tapahtumista, hän käyttää sanaa onnenpotku.
Haastatteluhetkessä Hakalahtea jännitti valtavasti. Jännitys ei suinkaan
johtunut epäröinnistä vaan siitä, että hän oli pysäköinyt autonsa huonosti
haastattelun ajaksi. Parkkisakkoa ei Hakalahti onnekseen saanut, mutta
työpaikan hän sai. Ennen tilitoimistossa työskentelyään Leena Hakalahti oli ahertanut oululaisessa puukalustefirmassa. Uuden työn myötä hän
opetteli kirjanpidon kiemurat, hänestä tuli huolellinen työntekijä. ”Meillä
oli Paavon kanssa vahva keskinäinen luottamus. Työ opetti niin paljon”,
Leena Hakalahti muistelee.
Työ oman yrityksen eteen alkoi 2. tammikuuta vuonna 1972. Sana levisi,
asiakkaita alkoi tulla. Toiminta tuntui kannattavan. Tukea Paavo Tahkola sai vanhalta tilintarkastajatutultaan, Kalevi Ollilalta. Tilitoimisto Paavo
Tahkolan yhtiösopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 1972, pari viikkoa ennen Harri Tahkolan syntymää. Yhtiömiehiksi sopimukseen kirjattiin merkonomi Paavo Tahkola ja konttoristi Anneli Tahkola. Molemmat sijoittivat
avoimeen yhtiöön viisikymmentä markkaa. Siitä alkoi nykyisen Talenomin
taival.
Alkuvuosia väritti vahvasti kuittien kirjo. ”Tilitoimistotyö on aina ollut yrittäjän toimintaa tukevaa työtä. Pimeä työ, kuititon kauppa, tekaistut kuitit ja niin
edelleen. Ne syövät mahdollisuuden seurata, miten yrityksellä menee”, Paavo
Tahkola totesi tuntemattomaksi jääneessä haastattelussa. Irrallinen lehtileike on
peräisin 1970-luvulta. ”Monesti työt tulivat kotiin. Se irtisanottu myyntipäällikkökin tuli välillä naapurista meille lajittelemaan kuitteja. Olohuoneen perällä
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Kirjanpito hoidettiin 1970-luvun Suomessa ryppäinä, koko vuoden kirjanpito kerralla kuntoon -tyylillä. Tilanne oli kirjanpitäjille kuormittava.
Asiakkaat toimittivat lippunsa, lappunsa, kuittinsa ja laskunsa tilitoimistolle
jopa jenkkikasseissa. Niiden sisällön setviminen oli Paavo Tahkolan ja Leena
Hakalahden heiniä. Ensimmäisten yhteisten työviikkojen jälkeen oli selvää,
että seuraavana vuonna urakasta ei selvitä kaksin. Piti palkata lisää väkeä.
Joulukuussa 1972 Tilitoimisto Paavo Tahkola oli jo laajentunut neljä henkeä työllistäväksi yritykseksi. Oli aika siirtyä isompiin tiloihin. Paavo Tahkola osti maaliskuussa 1973 kokoustilan Mäkelininkadulta 55 000 markalla. 93 neliömetrin suuruisessa toimistossa vietettiin avajaisia saman vuoden
kesäkuussa. Seuraavien vuosien aikana palkattiin lisää työntekijöitä.
Huolellinen käsiala oli kirjanpitäjän tavaramerkki 1970-luvulla, kuivamustekynä oli alan keskeisin työväline. Taylorix-järjestelmässä merkinnät
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tehtiin kalkkeeripaperille. Tarkkuutta vaativa kynä vaihtui kuitenkin pian
tehokkaaseen ja virheitä sallivaan lyijykynään, kunnes tekniikka tuli tekijöiden tueksi. Ruksutusta ja raksutusta tilitoimistojen äänimaailmaan toi
paperinauhalle laskeva laskukone. Paavo Tahkola tilasi Olivetti-merkkisen laskukoneen Anttilan postimyynnistä. Hankinta oli tarpeen. Korkeat
numeronäppäimet niiasivat yhä vinhemmin, kun asiakkaiden kirjanpitoa
työstettiin tilitoimistolla reikänauhoiksi. Reikänauhat lähetettiin Helsinkiin, jossa ne tulostettiin atk-listoiksi. Leena Hakalahti muistaa edelleen
jännityksen, kun nauhat lähetettiin pääkaupunkiin. Se, täsmäävätkö lukemat, nosti sykettä Oulussa. Reikänauhakoneiden jälkeen oli ensimmäisten tietokoneiden vuoro. Tämä pömpeliksi Tahkolan tilitoimistossa
nimetty laite tuli myös Leena Hakalahden työpöydälle. Paavo Tahkola
halusi varmistaa, että hänen työntekijänsä ottivat tietokoneet käyttöön
ensimmäisten joukossa. Tahkola toimi 1970-luvulla Kirjanpitotoimistojen liiton (nyk. Taloushallintoliitto) hallituksessa ja kohtasi alan tuulet
etunenässä. ”Nyt on jo älypuhelimia, ja pieneen tilaan saa ihan valtavasti
tietoa. Kyllä tämän päivän kirjanpitoala on sellainen maailma, että hyvä
jos osaan edes tilitoimiston ovea avata. Ennen edettiin rauhallisemmin”,
Leena Hakalahti naurahtaa.

”Itselläni oli taistelufiilis, että keinot
löydetään. Ja onneksi ei jouduttu
roskapankkiin, mikä oli isona uhkana.
Niin me vain pystyimme aina hoitamaan
korot, lainanlyhennyksistä pystyimme
aina keskustelemaan.”

Yrittäjän työ saattaa monesti olla ympärivuorokautista. Tilannetta ei helpottanut, että Paavo Tahkola toimi tilitoimistoyrittäjänä vain osa-aikaisesti.
Hän piti kuitenkin alusta alkaen huolen, että vastapainoakin oli. Vuonna 1974 Tahkola tarttui Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen
(SRK) talouspäällikön virkaan, jota hän hoiti yli 30 vuotta aina eläköitymiseensä saakka. Talouspäällikön työ oli niinikään vaativaa. SRK rakensi
leirikeskuksia ympäri Suomen, ja se vaati talouspäälliköltäkin ponnistuksia.
Paavo Tahkola jakoi aikansa kahden työn välillä, mikä oli suurperheelliseltä
aikamoinen temppu. Kotiasioiden hoitaminen oli pitkälti vaimon harteilla,
Paavo Tahkola huolehti, että lasten lautasilla riittää ruokaa. ”Yrittäjyys oli
siihen aikaan totista hommaa, kokonaisvaltaista. Mutta isän kaksi työtä
loivat yhtiöön kulttuuria, että tilitoimistossa vastuuta ja valtaa piti jakaa
eteenpäin. Kun oli useampi rauta tulessa, yrittäjä joutui antamaan vastuuta
työntekijöilleen. Se kulttuuri on jäänyt”, isänsä yrityksessä 1990-luvulla
uransa aloittanut Markus Tahkola pohtii.

Arto Tahkola
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Tilitoimistoarki mielletään helposti rutiininomaiseksi, kuivaksi ja paperinmakuiseksi. Sitä se olikin, etenkin 1970–80-luvuilla. Vauhdikkaita käänteitä ja vaiheita alalla on silti ollut, ainakin Talenomin taipaleella. Erityisesti
1970-luvulla kirjanpitolakiin tehdyt muutokset koettelivat kirjanpitäjien
jaksamista. Vuoden 1974 kirjanpitolain uudistus toi mukanaan muun
muassa pakollisen kassakirjan pitämisen. Muutoksia tupsahteli tuon tuosta,
lokakuussa 1977 Paavo Tahkola kirjoitti asiakkaille seuraavasti:

Hyvä tilitoimistomme asiakas
Kirjanpidon tositteet ja verotarkastukset ovat olleet
syksyn puheenaiheet. Saamme kaikki varautua vastaisuudessa lisääntyviin ja entistä ”pikkumaisempiin” tarkastuksiin.
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota tositteeseen. Siitä on käytävä ilmi mitä on ostettu, määrä, a-hinta ja
yhteissumma, myös myyjän nimi ja päiväys. Laskuun liittyvät lähetyslistat on ehdottomasti liitettävä laskuun,
samoin luottokorttien ja -tilien ostotodisteet.
Kiinnitämme kirjatessa huomiota näihin seikkoihin ja
tarvittaessa kyselemme ja opastamme. Täten yhteisymmärryksen ja luottamuksen avulla hoidamme asiat siten, että
vastaisuudessakaan ei tarkastajilla olisi asiaan huomauttamista.
Veronäyttely on marraskuun alussa. Olisi erityisen tärkeää käydä siellä ja merkata verotoimiston muutokset
omaan jäljennökseen. Kun saamme nämä tiedot, voidaan
tutkia onko mahdollisuutta muutoksenhakuun. Erillisenä
toimeksiantona voidaan myös meidän toimesta käydä veronäyttelyssä. Tarkastukseen tarvitsemme valtakirjan.
Käynti on tietenkin helpoin järjestää Oulussa ja sen ympäristössä.
Kun verotus valmistuu, nähdään niiden yrittäjien kohdalla, joilla puoliso osallistuu liiketoimintaan, hyväksyykö verottaja tulon jaettavaksi puolisoille. On
huomattava, että mikäli jako on hyväksytty, tulee molemmilla puolisoilla olla yrittäjäeläkevakuutus. Opastamme
epäselvissä tapauksissa asiassa ja voimme hoitaa tämän,
niin kuin muutkin vakuutusasiat kuntoon.
Joillakin ammatinharjoittajilla on tositteiden toimitus viivästynyt. Nyt on korkea aika saattaa kirjanpidot
ajantasalle.
Ainakin niillä asiakkailla, joilla verotettava tulo tuntuu nousevan normaalia suuremmaksi, on syytä vähintään 2
kk ennen tilinpäätöstä tehdä välitilinpäätös, jotta voidaan suunnitella verotettavaa tuloa. Pidetään yhteyttä.
					Syysterveisin
					Tilitoimisto Paavo Tahkola
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Tilitoimisto Paavo Tahkolan työntekijämäärä kasvoi, ja vuonna 1977 toimistolla ahersi jo seitsemän ihmistä. Asiakkaita tuli tasaiseen tahtiin. Yrittäjä sai Tahkolalta peruspalvelut noin 800 markan kuukausimaksua vastaan,
lisäpalveluista veloitettiin erikseen. Tahkola kasvatti Oulun seudulla luottamuksellista ja asiantuntevaa suosiotaan. Vuonna 1979 Tahkolan tilitoimiston puhelinvaihde uudistui, toimistoon sai yhteyden tämän jälkeen viiden
linjan kautta.

Ensimmäisen tilitoimiston Tahkola osti Pulkkilasta vuonna 1982, seuraavana vuonna ostettava toimisto löytyi Haapajärveltä. Jälkimmäisen mukana
tuli tilitoimistopalveluiden lisäksi myös omakotitalo sekä matkatoimisto.
Kerran tilitoimisto-oston yhteydessä Tahkolan omistukseen siirtyi punainen
BMW, erään kerran kokonainen lääkärikeskus.
Yritysostot ja myyntiaikeet ovat herkkiä asioita. 80-luvun alussa Kalevassa
oli ilmoitus, jossa kerrottiin, että Ämmänsaaressa ja Puolangalla on tilitoimistot myytävänä. Paavo Tahkola tarttui mahdollisuuteen. ”Meidän
piti mennä neuvottelemaan illalla, jotta olisi tarpeeksi pimeää. Kukaan
ei saanut nähdä, että yrittäjä keskustelee minun kanssani. Hän pelkäsi,
että tapaamisesta lähtee leviämään tieto. Eihän minulla ketään tuttuja
siellä ollut, mutta myyjää pelotti”, Tahkola muistelee. Hetkestä jäi todisteeksi käsin kirjoitettu kauppakirja, joka on yhä Talenomin pääkonttorin
arkistohuoneessa.

1980-luvulla oli aika lisätä vauhtia. Vauhti tarkoitti laajentamista, toisten
tilitoimistojen ostamista. ”Minulle tuli sellainen tauti, että ostelin tilitoimistoja 80-luvulla”, Paavo Tahkola naurahtaa. Tapa ei ollut alalla kovin
yleinen, pienet tilitoimistot olivat ennemminkin sääntö kuin poikkeus.
Laajentaminen ja kollegan toimiston ostaminen merkitsivät toki kasvua,
mutta kilpailijat kokivat sen myös uhkana. Tässä ristiriidassa tasapainon
löytäminen oli inhimillisen ja kunnianhimoisen Paavo Tahkolan vahvuus.
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Paavo Tahkola piti koko toimitusjohtajakautensa ajan kiinni periaatteestaan, että hän pysyy vain ja ainoastaan Oulun läänin alueella. ”Oli yleinen ajatus, että asiakkaan ja tilitoimiston suhde tarkoitti automaattisesti
kirjanpitäjän ja asiakkaan välistä suhdetta. Kirjanpitäjä hätääntyi monesti
sitä, että iso ostaja tulee. Hän saattoi ryhtyä katsomaan töitä naapurin tilitoimistosta. Meille oli isän ajoista alkaen tärkeää, että oston jälkeen saadaan pidettyä henkilökunta mukana. Isää aina varoiteltiin, että miten se on
niin hullu, että uskaltaa ostaa toisen toimiston. Isoa riskiä otettiin, mutta
pyrimme alusta alkaen pitämään ihmisistä huolta,” Harri Tahkola kertoo.

isännöintipalveluita ja yrityskonsultointeja. Vuonna 1987 julkaistussa sisäisessä kirjeessä (Meidän kesken) Tahkolan tilitoimistojen sateenvarjon alle
listattiin jo monta toimistoa. Oulussa sijaitsi emoyhtiö Tilitoimisto Paavo
Tahkola Ky, Isännöintityö Oy sekä Tilivoima Oy. Lisäksi yhtiöllä oli tilitoimistot Pulkkilassa, Puolangalla, Ämmänsaaressa, Haapajärvellä, Kuusamossa,
Pudasjärvellä sekä Haukiputaalla. Työntekijöiden määrä oli kasvanut 65:een.
Uusille paikkakunnille polveilivat myös Paavo Tahkolan aloittamat Yrittäjäillat, joissa puitiin puitiin yrittäjien yrittäjien kanssa alan ajankohtaisia asioita.

Tilitoimisto-ostojen myötä Paavo Tahkolan alaisten määrä kasvoi. Täysimittainen Kymmenvuotias-otsikolla varustetussa mainoksessa vuonna 1982
kerrottiin, että tilitoimistossa ahersi 20 koulutettua ammattilaista, jotka
hoitavat kirjanpidot, liikelaskennan, konttoripalvelut sekä veroasioiden hoidon. Näiden lisäksi Tilitoimisto Paavo Tahkola mainosti hoitavansa myös
laskutus- ja reskontrasovellutukset uudella atk-laitteistolla. Lisäksi tarjottiin

”Minulle tuli sellainen tauti, että
ostelin tilitoimistoja 80-luvulla.”
Paavo Tahkola

Yrityksen luotsaaminen 80-luvun kukoistukseen ei tapahtunut ongelmitta. Yrityksen alkumetreillä kolmekymppinen Paavo Tahkola kärsi terveysongelmista. Ahkera mies ei hennonut jättää työtään tajunnanmenetysten
vuoksi, joten perheen vanhimmat lapset laitettiin toimistolle ”mörönsyöteiksi”, vahtimaan yllättäen pyörtyilevää isää. 90-luvun alussa tilitoimiston
vetovastuun epävirallisesti ottanut Arto Tahkola kertoo, että hänen ensimmäiset tilitoimistoon liittyvät muistikuvansa ovat isänvahtimiskeikkoja. Alle
10-vuotiaalle pojalle isän valvominen oli jännittävä ja vastuullinen tehtävä.
Myös Leena Hakalahti kantoi huolta ja vahti esimiestään. Lopulta Paavo
Tahkolan pyörtyilyn syyksi paljastuivat sappivaivat. Tilanne raukesi, työnteko sai jatkua, ja lapset palasivat normaaliin arkirytmiin.
Tilitoimistomaailma ei jäänyt kenellekään Tahkolan perheen lapsista vieraaksi. Arto Tahkolan mukaan he lähtivät isän toipumisen jälkeenkin ajoittain toimistolle. Ratkaisuun päädyttiin ilmeisesti siitä syystä, että Anneli-äidin arkitaakka kotona keventyisi – perheeseen siunaantui kaikkiaan
15 lasta. Ja mitä muutakaan tilitoimistoyrittäjän lapset, tulevat yrittäjät,
toimistolla leikkivät kuin toimistoleikkejä.
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Kun Tilitoimisto Paavo Tahkola Ky täytti kymmenen vuotta, yhtiössä
oli 20 työntekijää. Kuvassa yhtiön työntekijät vuonna 1982. Paavo
Tahkola istuu etualalla.
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Arto Tahkola oli esikoisena ensimmäinen, joka pääsi perheyritykseen
töihin. Kesäloman koittaessa teini-ikäinen Arto Tahkola työskenteli lähettinä ja toimitti asiakirjoja paikasta toiseen. Lähetin työn mahdollisti
perheeseen hankittu mopedi, jonka selässä Tahkola asiakirjoineen viiletti
pitkin Oulun katuja. ”Ensimmäinen palkka tuntui nuoresta pojasta silloin hirvittävän isolta summalta. Olisiko se ollut 800 markkaa. Aluksi
tein töitä kesäisin, sen jälkeen ryhdyin tekemään tiliöintejäkin. Olin siinä
hyvä”, Tahkola kertoo. Lukioikäisenä hän päätti pyrkiä Vaasan kauppakorkeakouluun, jonne ovi lopulta avautui. Tulevaisuuden suunnitelmat
olivat selkeät. ”Kyllä minulla oli koko ajan yrittäjän rooli mielessä, en
oikeastaan muuta ajatellutkaan. Se tuntui luonnolliselta”, yhä yrittäjänä
toimiva Arto Tahkola toteaa. Myös muilla veljeksillä oli samankaltainen
polku. ”Vuonna 1984 meille valmistui Voudintielle uusi pääkonttori.
Siellä oli uima-allas alakerrassa. Aloitin siellä talonmiehenä, lisäsin vettä
uima-altaaseen ja kiersin työpisteillä korjailemassa kaikenlaista. Mopolla
kuljin myös talvisin, vaikka oli paljonkin pakkasta. Ei muuta kuin kolme
kerrastoa päälle ja töihin”, Harri Tahkola kertoo. Sittemmin hän ryhtyi
tekemään atk-tallentajan hommia. Harri Tahkola myöntää, että häntä
jännitti, menevätkö luvut työnteossa täysin oikein ja tasan. Tallentajan
työ jätti jälkensä. ”Osaan vieläkin lyödä lukuja ohjelmaan ilman, että
katson koneeseen”, Harri Tahkola kertoo. ”Se oli sellaista käsinäppärää
työtä. Tallentajan tehtävänä oli laittaa kirjanpitäjän merkinnät. Piti tarkistaa, että debit ja credit menivät tasan. Kirjanpidon perusperiaatteet oppi
aika täydellisesti, tuloslaskelman ja taseen riippuvuudenkin. Ne menivät
selkäytimeen”, Tahkolan perheen kuudes lapsi, Jaakko Tahkola (toimitusjohtaja 1998–2001) jakaa muistojaan.
Paavo ja Anneli Tahkolan lapsista liki jokainen
on kokeillut siipiään yrittäjänä. Yrittäjyys
näyttäisi periytyneen äidinmaidossa,
työelämään päätyi varhain. ”Meillä
oli sellainen kotikasvatus, että
rippikoulukesään saakka saimme elää lapsuutta, vanhemmat
elättivät. 16-kesäisenä mentiin
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Paavo Tahkola aloitti yrittäjänä vuonna 1972, jonka jälkeen yhtiö
kasvoi vuosi vuodelta. Kuvassa nuori yrittäjä 70-luvulla.

töihin,” Harri Tahkola kertoo. Innokkaimmat aloittivat yrittämisen aikuisuuden kynnyksellä. Yksi yrittäjistä oli Jaakko Tahkola, joka perusti
teini-ikäisenä Pihaparturit Ay -nimisen yrityksen. Pihaparturit leikkasi
yritysten nurmikkoja ja teki pihanrakennustöitä. ”Se oli opettavaista. Piti
mennä yrityksiin ja etsiä omistajat. Tarjosin heille palvelujani”, Jaakko Tahkola muistelee. Vartuttuaan hän möi yrityksensä pikkuveljilleen Harrille ja
Markukselle, jotka jatkoivat Pihaparturien toimintaa.
Arto Tahkola oli lapsista ensimmäinen, joka aloitti vakituisena työntekijänä
Paavo-isän tilitoimistossa. Perheyritys työllisti Arto Tahkolan vakituisesti
1980-luvun lopulta lähtien, aluksi hallintojohtajana. Maakunnan maantiet
tulivat tutuiksi. ”Isä oli ostanut tilitoimistoja, ja jotenkin se puoli kiinnosti
minua. Muistan, kun Ämmänsaaressa ollessani ajattelin, että Kajaani on
kyllä iso paikka, ja sieltähän voisi löytyä sopivia toimistojakin. Sitten kuulin, että siellä on firma, joka voisi olla kiinnostunut myymään toimintansa.
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nimeä Easyloma Oy. ”Kyllähän sitä joskus tuli matkusteltua ympäriinsä. Kun äidin firman piti pyöriä, osteltiin poikien kanssa matkoja”, Harri Tahkola kertoo.

Yrittäjyys kiehtoi myös Paavo Tahkolan puolisoa, Anneli Tahkolaa (vas.),
joka 90-luvun kynnyksellä ryhtyi matkatoimistoyrittäjäksi.
Kuvassa työntekijät Margit Luuri-Paso ja Tarja Jäminki.

Tahkolan tilitoimistossa oli 1990-luvun alussa satakunta työntekijää. Lama
kolkutti ovelle. Vahvan markan politiikka, rahamarkkinoiden vapauttaminen ja Neuvostoliiton romahdus veivät Suomen kohti taantumaa. Tällä oli
eittämättä vaikutuksensa myös oululaisen tilitoimiston toimintaan, etenkin
sen asiakkaisiin. Tilitoimisto Paavo Tahkolan asiakasviestinnän kulmakiviä
oli tuolloin Littera-julkaisu, joka laihasta olemuksestaan huolimatta täytettiin painavalla asialla.

Paavo Tahkolan Anneli-puoliso halusi 80-luvulla kotoa työelämään. Tahkolat
ostivat Lakeuden Matkat -matkatoimiston, jonka yrittäjänä Anneli Tahkola aloitti. Sittemmin yritys siirtyi Paavo ja Anneli Tahkolan poikien Mikon,
Veli-Pekan ja Ilkan omistukseen. Kempeleessä toimiva yritys kantaa nykyään

”Suomen talous on ajautunut taantumaan. Sen merkit ja vaikutukset alkavat
tuntua yhä useammassa yrityksessä. Nyt on syytä ottaa muutaman edellisen
vuoden tilinpäätökset ja muita tietoja ja laatia yksinkertainen tilasto yrityksen
lähimenneisyydestä. Tässä työssä kirjanpitäjäsi voi olla avuksi. Tarkastellessa
menneisyyttä huomaa, että heikompia aikoja on ollut ennenkin. Niistä selviytymisestä voi kenties jotain oppia, kun palauttaa tilanteet mieleen. Nyt tarvitaan malttia yritysten johtamisessa. Tehdään päätöksiä, mutta ei hätiköityjä.
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Pöhkäsin samantien neuvottelemaan, ja kohtahan me se sitten ostettiinkin”,
Arto Tahkola toteaa.

Kaivetaan itsestä esille se yrittäjäkokemus ja ammattitaito, jolla yritystä on
tähän saakka rakennettu ja kehitetty. Siispä lamantorjuntaan!” (Paavo Tahkolan pääkirjoitus, Littera 1/1991)
Suomen talous sukelsi. Markka pakkodevalvoitiin marraskuussa 1991.
”Rahoituksen ja kassavirran varmistaminen on nyt henkiinjäämiskysymys.
Saatavien kiertoon kannattaa laittaa puhtia. Maksuaikojen tarkkailu ja perinnän hoito tiukkaan kontrolliin. Yliaikakorkojen periminen on näissä oloissa
itsestäänselvyys. Toisaalta ostoehdoista ja maksuajoista kannattaa neuvotella.
Rahtivapaat toimituserät ovat nyt ehkä sovittavissa paljon pienemmiksi ja
maksuajat pitemmiksi kuin ennen. Myöskin lainojen lyhennysten osalta voi
neuvotella uusimiskeinoja rahoittajien kanssa ja tuottamattoman omaisuuden
myyntiä kannattaa harkita.” (Paavo Tahkolan pääkirjoitus, Littera 2/1991)
”Pankkiin ei saanut neuvottelukosketusta liki vuoteen. Eivät ottaneet
asiakkaita vastaan. Istuimme yrittäjien kanssa herrojen kerroksessa vierekkäin, emme puhuneet mitään. Lopulta meni melkein vuosi, että sain
neuvotteluyhteyden siihen firmaan. Se oli aivan kamalaa, eivät pystyneet
tekemään päätöksiä”, Paavo Tahkola muistelee. Kansantalouden todettiin
ylikuumentuneen. Yrityksiä kaatui, työttömyys kasvoi kirveleviin lukemiin.
Kanssayrittäjien kurjimusta Paavo Tahkola pohti ääneen myös 50-vuotis
haastatteluissaan. ”Nyt laman aikana konsultoinnin merkitys on erityisen
tärkeää. On raskasta katsoa tragedioita, joissa yritykset kaatuvat, sillä monista
asiakkaista on tullut hyviä ystäviä.” (Littera 2/1991)
Vuodesta 1992 tuli Tahkolan yrittäjäperheelle edellistäkin synkempi. Paavo
Tahkola sai tammikuussa vakavan sairauskohtauksen, aivoinfarktin. Pojat
Arto ja Jaakko astuivat avuksi ja pyrkivät pitämään isänsä yrityksen pinnalla. Jaakko Tahkola kuvailee 90-luvun alkua ”todelliseksi keppuroinniksi”.
Veljesten ensimmäiset työtehtävät painottuivat pankkilainojen ja vakuuksien
selvittelyyn, pojat kiersivät pitkin maakuntaa pankkien pakeilla. ”Valuuttaluottokriisi oli opettavaista, kriisin aikana oppi rahoitusmaailmaa aika paljon.
Onneksi en osannut nuorena ottaa liikaa paineita, nyt sitä varmaan ottaisi
ihan eri tavalla. Pankkeja oli paljon, ja meidän vakuutemme menivät ristiin.
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pankki Oulussa, jossa kävin varmaan kerran kuukaudessa. Ne ripittivät minut
joka kerta. Totesivat, että meidän omasta pääomastamme oli enää puoli prosenttia jäljellä ja vakuuksiemme arvo puolet siitä, mitä se oli aiemmin ollut.
Tivasivat, että kuinka meinaamme tämän hoitaa. Isä makasi sairaalassa.”
Yhtiön henkilökuntaa yhteiskuvassa vuonna 1993.

Pankitkaan eivät aina tienneet, mitä heillä oli vakuutena. Kyllä se oli aikamoista jumppaa”, Jaakko Tahkola muistelee. ”Se oli kaaosmaista aikaa. Olimme tehneet kauppoja pitkin maakuntaa ja ottaneet lainaa. Isä tykkäsi hoitaa
lainojakin niin, että toimimme paikallisten pankkien kanssa. Näin teimme
yhteistyötä paikkakunnan kanssa, ja olimme aidosti siellä toimijana. Lainoja olikin vähän sieltä ja täältä. Otimme luottolainaakin, että saimme asioita
hoidettua”, Arto Tahkola huokaa ja jatkaa. ”Erityisesti mieleen on jäänyt eräs
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Pankkien toiminta tuntui veljesten mukaan laman keskellä todella kohtuuttomalta. Myös muilta yrittäjiltä kantautuneet viestit pankkien toiminnasta surettivat veljeksiä. ”Itselläni oli taistelufiilis, että keinot löydetään.
Ja onneksi ei jouduttu roskapankkiin, mikä oli isona uhkana. Niin me vain
pystyimme aina hoitamaan korot, lainanlyhennyksistä pystyimme aina keskustelemaan”, Arto Tahkola kertoo.
Pojat punnersivat pankkien kanssa, mutta Paavo Tahkolan annettiin toipua
rauhassa. Muutaman kerran sairaalapedillä käytiin hakemassa isä-Tahkolan
nimi asiakirjaan. Harri Tahkola itse oli laman pahimmat kiemurat armeijan
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leivissä, ja hän kuvaileekin päässeensä tilanteesta kuin koira veräjästä. Silti
isän sairastuminen ja yhtiön tila huolettivat nuorta miestä. Lama-ajan tärkeänä tukena ja apuna tilitoimistoarjessa oli yhtiön ensimmäinen palkattu
työntekijä, Leena Hakalahti. ”Se oli haastavaa aikaa. Myös meidän piti
miettiä, lomautetaanko väkeä vai ei. Minä en olisi pystynyt ehdottamaan,
että ihmisiä pistetään pois. Se oli tiukkaa aikaa, ennemminkin palkkoja
olisi pitänyt nostaa ylöspäin. Mutta kyllä me koko työporukka mietimme,
miten tästä selvitään”, Leena Hakalahti kertoo. Hän tasapainotti turvallisella otteellaan myös Tahkolan veljesten menoa. ”Minulla vauhtia saattoi
joskus olla, asiat mietityttivät. Leena (Hakalahti) muistutti, etten laita liikaa otsaani kurttuun. Ja nyt kun katsoo peilistä, minulle tosiaan on tullut
otsaan tällainen kurttu, kun en ole Leenan neuvoa aina muistanut”, Arto
Tahkola naurahtaa.
Tilitoimisto Paavo Tahkola Ky:n velat korkoineen hipoivat pankkikriisin
myötä pilviä. Tilitoimiston tulos meni kokonaan korkoihin, lainoja ei lyhennetty. Vuoden 1992 aikana tilitoimiston asiakkaista jopa 15 prosenttia
jäi laman jalkoihin. Se oli valtava siivu ja tappio myös tilitoimistolle itsessään, vaikka Paavo Tahkolan sydämen päällä oli ennen kaikkea yrittäjien tila. ”Asiakkaiden lopettamisvimma oli sellainen, että eivät pystyneet
jatkamaan, vaikka teimme heidän hyväkseen kaikkemme”, Paavo Tahkola
huokaa kolme vuosikymmentä myöhemmin.
Arto Tahkola myöntää, että ilman lama-ajan koulutusta hän ei olisi pystynyt toimimaan tehokkaasti vuonna 2020, kun koronapandemia iski. ”Lamavuosista oppi, että pitää reagoida heti. Kuluja pitää alentaa heti, jotta
kassa olisi positiivinen. Lama-aikana joku yrittäjä kertoi satsanneensa koulutukseen ja uskoi, että nousun tullessa yritys olisi vahvempi. No, se yritys
kaatui. Tämä tuli mieleeni helmikuussa 2020, kun pandemia alkoi. Meidän
alallamme messut ovat tärkeitä, ja kun kaikki messut peruttiin, sovin heti
samalle viikolle pankin kanssa tapaamisen ja lykkäsin lainoja. Tajusin jo
silloin, että koronasta tulee iso rysäys, etukäteen pitää tehdä kaikki mahdolliset liikkeet. Se on varmaan pelastanut meidät isommilta tappioilta”,
Tarraserif Oy:n toimitusjohtaja Arto Tahkola pohtii haastattelussa koronakurjimuksen keskellä.
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Paavo ja Anneli Tahkola siirsivät 1990-luvun lopussa yhtiön vetovastuun
pojilleen Jaakolle, Harrille ja Markukselle. Kuvassa yhtiö juhlii joulukuussa
2001 KLT-tutkinnon suorittaneita.

Paavo Tahkola selvitti tiensä takaisin työkuntoon vielä vuoden 1992 aikana.
Aakkoset tahtoivat olla paikoin hukassa, ja myös näkökenttään jäi kohtauksesta pysyviä vaurioita. Niiden kanssa hän on oppinut elämään. ”Minulla
oli niin ymmärtäväinen ympäristö, että eivät haukkuneet pöljäksi. Sain sen
ihan itse päätellä”, Paavo Tahkola veistelee. Työ tilitoimistossa jatkui, vaikka lamavuodet veivätkin vereslihalle. Työntekijöiden määrä laski 105:stä
75:een. Yhtiömuoto vaihdettiin vuonna 1994 osakeyhtiöksi, tilitoimisto
jatkoi 25.5.1994 nimellä Tahkola Tilitoimistot Oy. Lama selätettiin, rakennettiin entistä ehompaa tilitoimistoa.
Yhtiön suhde verottajaan on ollut vähintään värikäs. Paavo Tahkolan mukaan 90-luvun lama toi verottajan asenteeseen selvän muutoksen. Hän vertasi tilitoimiston 30-vuotisjuhlapuheessaan verovelvollisten ja verottajan
välistä suhdetta Rooman vallan aikaan. Roomassa kansalaisista ajateltiin,
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että vihatkoon, kunhan pelkäävät. ”Verotarkastuksissa kirjattiin käsittämättömiä oletuksia, jotka verovelvollisen piti todistaa vääräksi. Jopa meidän
kirjanpitäjäämme tultiin vuonna 1994 tarkastamaan. Kaksi miestä tarkasti
kolmen päivän ajan. Mätkyjä tuli maksettavaksi kolmesataatuhatta markkaa.
Annoimme tästä vastineemme, mutta maksua jäi vielä satatuhatta markkaa
– ja tietysti laman syvimmällä hetkellä”, Paavo Tahkola kertoi puheessaan.
Laman jälkeen suhde kääntyi neutraalimpaan suuntaan. Silti se ei estä Tahkolaa kertomasta piikikästä muistoa: ”Oikea kirjanpito, oikeudenmukainen
verotus – eikä mitään jää hampaankoloon. Tämä oli aikoinaan meidän lanseeraamamme hammastikkurasian teksti. Lähetimme Oulun verovirastoon
joululahjaksi laatikollisen näitä rasioita”, Paavo Tahkola naurahtaa.
Kun Tahkolat painivat verokarhun kanssa, leikkiin yhtyi 1990-luvulla vielä
lainsäätäjäkin. Tästä Talenomin perustajalla oli niinikään painava sananen
sanottavanaan: ”Yrittäjänä koemme myös kohtuuttomana sen, että meitä
koskevaa lainsäädäntöä muutetaan kaiken aikaa. Ei ole helppoa suunnitella yritystoimintaa, sen kehittämistä tai investointeja, kun ei tiedä mikä on
verokohtelu puolen vuoden päästä. Olemme kokeneet tämän vuosikymmenen
aikana kovia, että ihmehän olisi, jos emme nyt selviäisi. Laman loppuminen
antoi odottaa – niin näyttää odotuttavan kesän tulokin. Kuitenkin se tulee…”
(Paavo Tahkolan pääkirjoitus, Littera 1/1997).
Talenomin viha-rakkaus -suhde verottajaan on jatkunut läpi vuosikymmenten. Kun Kaleva uutisoi helmikuussa 2012 kovan verotuksen häätävän
yrityksiä pois Oulun seudulta, Harri Tahkola kommentoi, että Verohallinto
ajaa enemmän veronsaajan eli valtion ja kuntien kuin veronmaksajan etua.
”Olemme koettaneet peilata asiaa muiden konsultti- ja tilitoimistojen kanssa,
ja yhteinen näkemys ja tulkinta on se, että jos merkittävämpää yritysjärjestelyä
halutaan tehdä, niin ensin on viisaampi siirtää kotipaikka muualle ja hakea
ennakkotieto ja -päätös sieltä”, Harri Tahkola sanoi. (Kaleva 28.2.2012)
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Kun uudenlaiset aluevaltaukset ja digitalisaatio nostivat päätään, oli selvää,
että tilitoimiston täytyi ottaa seuraava askel, jos se mieli pysyä edelläkävijän roolissaan. Vuonna 1998 Tahkolan Tilitoimistot Oy teki sukupolvenvaihdoksen. Toimitusjohtajaksi nimitettiin Jaakko Tahkola, veljet Harri ja
Markus toimivat tukena. ”Itse jatkan edelleen hallituksen puheenjohtajana.
Tässä suhteessa katson hyvin luottavaisesti myös tulevaisuuteen – joka muuten
on aivan pian jo kulunutta aikaa”, Paavo Tahkola kirjoitti viimeisen pääkirjoituksensa Litterassa (2/1998).
Veljeksistä vanhin oli Arto, mutta hän ei toimitusjohtajan roolia halunnut.
Arto Tahkolan tie oli vienyt jo muutama vuosi aiemmin toisenlaiselle uralle, Tekniseri Oy:n vetovastuuseen. Nokian elektroniikan painotöitä tekevän
yhtiön Arto Tahkola oli ostanut yhdessä Tiina-vaimonsa ja Paavo-isänsä kanssa. Irtaantuminen ensimmäisenä isän yrityksestä oli Arto Tahkolalle tiukka
paikka. Moni kuvitteli, että esikoinen ottaa aikanaan toimitusjohtajan roolin.
”Monta viikkoa mietin, miten sen isälle ilmoitan. Lopulta istuimme alas,
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kerroin, että minusta tuntuu, että pitäisi lähteä toiseen suuntaan. Siinä taisimme molemmat vähän nieleskellä, kun oli pitkä yhteinen taival yrityksessä alla.
Mutta isä sanoi mukavasti: jos kalenterissa alkaa olla enemmän merkintöjä
sillä puolen, niin ehkä se on parempi niin”, Arto Tahkola muistelee. ”Hyvin
isä sen otti. Sovimme kuitenkin, että mitään ei lyödä vielä lukkoon. Mennään vähän matkaa ja katsotaan rauhassa. Mutta kyllä minä niille teille jäin.
Bisneksenä Tekniseri oli todella hyvä, se kasvoi todella kovaa Nokian vieressä.
Siinä matsissa minun nuoruuteni meni”, Arto Tahkola kertoo.
Tahkolan Tilitoimistot Oy:n kulisseissa tehtiin sukupolvenvaihdoksen myötä myös hiljaisia liikkeitä, joista tiedotettiin yhteistyökumppaneille ja muulle
yleisölle vaiheittain. Vuonna 1998 veljekset Jaakko, Markus ja Harri Tahkola
ostivat jokainen 33 prosenttia yhtiöstä, Paavo ja Anneli Tahkolalle jäi yksi
prosentti. Perheyhtiön johto vetosi jälkikäteen psykologiaan asian julkistamisen suhteen. ”Halusimme tehdä tämän vaiheittain ja säästää niin asiakkaiden,

Muutto, yhtiön
pääkonttori
osoitteeseen
Voudintie, Oulu

Jaakko Tahkola oli 28-vuotias, kun hän ryhtyi toimitusjohtajaksi. Se oli
hänen mukaansa kiehtova, mutta ei ylitsepääsemätön haaste. Luonnollinen
jatkumo, Tahkola luonnehtii syksyllä 2020. Isot päätökset veljeskolmikko teki yhdessä. ”Eteenpäin menemisen meininki oli tosi kova. Jossain
vaiheessa johtaminen oli paljolti yksittäisten toimistojen vetämistä. Kun
jossain meni hyvin, tehtiin sinne uusi tie. Jos jossain meni vähän huonommin, autettiin”, Jaakko Tahkola kuvailee vuosituhannen viimeisiä vuosia.
Kun muutama vuosi toimitusjohtajuutta oli takana, Jaakko Tahkola totesi,

Tilitoimistoja

1991

1984

henkilökunnan kuin yhteistyökumppaneidenkin reaktioita. Firma oli niin pitkään toiminut isän nimen alla, että se piti tehdä näin. Hellävaraisesti”, Harri
Tahkola paljastaa. ”Kaikki meni luontevasti, niin jatkajilla kuin luopujillakin.
Isällä oli selkeä tahtotila, että yritys myydään sellaisille, jotka haluavat jatkaa ja
sitoutua”, Markus Tahkola kertoo. ”Kyllä siinä oli jotain pientä vääntöä hinnasta, mutta lopulta hintataso asettui. Se oli sen ajan markkinahinta”, hän sanoo.

Yhtiö laajentaa
toimintaansa
ja aloittaa
asiakkaiden
yritys
kauppojen
tekemisen
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1990

1991

1995

1998

Asiakkaille
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Suomi
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astuu voimaan.

Jaakko
Tahkolasta yhtiön
toimitusjohtaja
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ettei suuren organisaation johtaminen ollut hänen syvin halunsa. Tahkola
ehdotti, että vahvana visionäärinä tunnettu Harri-veli ottaisi yhtiön ohjat.
Näin lopulta kävi.
Enää Paavo Tahkola ei ole yhtiön toiminnassa mukana, hän vetäytyi hallituksenkin toiminnasta vuonna 2001. Jatkajat, Paavon pojat, ovat pitäneet

”Eteenpäin menemisen
meininki oli tosi kova.
Jossain vaiheessa johtaminen oli
paljolti yksittäisten toimistojen
vetämistä. Kun jossain meni
hyvin, tehtiin sinne uusi tie.
Jos jossain meni vähän
huonommin, autettiin.”
Jaakko Tahkola

isäänsä ajan tasalla, mutta mielipiteitä yhtiön toimintatavoista tai strategioista ei isä-Tahkolalta ole kyselty. Paavo Tahkola katsoo nyt yhtiötä ylpein silmin. Sama eteenpäin menemisen kipinä on edelleen olemassa. ”On
minussa sen verran yrittäjähenkeä jäljellä, että antaa mennä vain. En kylläkään halua kuulla yritysasioista enää, eivätkä pojat minulle niitä kerrokaan.
Mutta onhan se mahtavaa, että vauhti on ollut hyvä. Ja perusperiaatteet
ovat samat, mitkä olivat minunkin aikanani”, Paavo Tahkola sanoo. Harri
Tahkola vahvistaa asian. ”Ei isästä ole jarrumiestä tullut. Ei hän sitä kyllä
koskaan ole muutenkaan ollut.” Paavo Tahkola ei halunnut painaa jarrua
edes silloin, kun pojat kertoivat nimenmuutoksesta, pöllöbrändistä luopumisesta, pörssiytymisestä tai maailmanvalloitusaikeista. ”Kaasua vain”,
Paavo Tahkola hymyilee. Rohkeutta riittää.
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Yrittäjäillat keräsivät runsaasti
yrittäjiä painavan asian äärelle.
Kuvassa yrittäjiä Ämmänsaaressa
lokakuussa 1991.

Maaselän Tili Ky:n henkilökunta kesäisissä
tunnelmissa tilitoimiston edustalla.

1980-luvun
lopun henkilökuntaa.

Keijo Holmström työnsä äärellä
1980-luvun tilitoimistossa Haapajärvellä.

Yhtiö järjesti joka vuosi joulujuhlan
henkilökunnalleen. Kuvassa tilitoimiston
henkilökuntaa joulumielellä vuonna 1987.
Paavo ja Anneli Tahkola yhtiön
joulujuhlassa 1987.

ROHKEUS

Talenom on aina ollut outolintu tilitoimistoalalla. Meillä oli joskus
slogan ”yksi tekee toisin”. Yksi arvoistamme onkin rohkeus, joka
on vuosien varrella näkynyt monien kokeilujen muodossa. Kun toimialalla alettiin puhumaan kaksikymmentä vuotta sitten digitalisaatiosta, me jo digitalisoimme prosessejamme. Eihän siitä mitään
meinannut tulla sen aikaisilla välineillä ja osaamisella, mutta halusimme olla kokeilemassa ja oppimassa. Kun kunnollisia ohjelmistoja ei löytynyt markkinoilta, perustimme oman ohjelmistoyksikön
ja aloimme tehdä ohjelmistoja itse. Kaikki tietenkin maksoi paljon
enemmän kuin piti eikä polku ollut suora, mutta jälkeenpäin se oli
kulkemisen arvoinen.
Muitakin rohkeita ratkaisuja matkan varrelle mahtuu. Kerran päätimme siirtyä ns. tekijäriippumattomaan toimintamalliin, jossa asiakkaalle ei ollut omaa nimettyä kirjanpitäjää. Parin vuoden harjoittelun jälkeen piti palata vanhaan. Uusi ei aina ole parempaa. Mutta
siinäkin opimme ainakin prosessien kehittämisen merkityksen, mistä
on sittemmin ollut paljon hyötyä.
Olemme aina halunneet kasvaa. Se ei ole kovin yleistä tilitoimistoalalla. Kun perustimme myyntiorganisaatiota, moni sanoi, ettei
tällä alalla voi myydä. Me olemme kuitenkin tykänneet siitä, sillä
jos saamme uusia asiakkaita, se kertoo meille, että tuotteemme on
kunnossa. Saamme välittömästi palautteen, jos emme ole kilpailukykyisiä. Kasvu aiheuttaa tietenkin paljon lisätöitä ja hässäkkää. Tulee
uusia asiakkaita ja uusia työntekijöitä samaan aikaan. Se kuitenkin
tarjoaa mahdollisuuksia edetä myös talon sisällä ja mahdollistaa siten pidemmät urapolut. Näin huolehdimme samalla sekä työntekijöidemme että tuotteidemme kehityksestä.
Rohkean tekemisen ja uudistamisen kääntöpuoli on se, että työtä
on ajoittain paljon, tulee yllätyksiä ja monenmoista hämminkiä ja
epätietoisuutta. Siksi Talenom on hyvä työpaikka sellaiselle, joka uskaltaa kokeilla uusia juttuja ja hyväksyy uuden oppimiseen liittyvät
epäonnistumisetkin, niin omalla kuin kollegankin kohdalla.
Talenomin nettisivuilla kerrotaan rohkeudesta kevättalvella 2021.

ROHKEUS

R

ohkeus on Talenomin arvoista vahvimpia. Se on näkynyt yrityksessä vuosien varrella monin eri tavoin. Se on näkynyt yrittäjyyteen
hyppäämisenä, tilitoimisto-ostoina, myyntiorganisaation luomisena,
sukupolvenvaihdoksena, nimenmuutoksina, pörssiytymisenä, kansainvälistymisenä, digitalisaationa ja monenlaisina onnistumisina. Se on näkynyt
myös epäonnistumisina – menestys ei synny ilman epäonnen hetkiä. ”Uskalletaan haastaa oma ja samalla myös vallitseva toimintatapa. Meillä on
rohkeutta tunnustaa virheet. Jos jossain mennään väärään suuntaan, otetaan
pari askelta taaksepäin ja jatketaan sitten eteenpäin. Tämä kulttuuri on ollut
aina osa Talenomia”, toimitusjohtaja (2019–) Otto-Pekka Huhtala sanoo.
Rohkeus kirjattiin Talenomin arvoksi Jussi Paason toimitusjohtajakaudella
(2017–19). Paaso tarttui arvojohtamiseen heti toimitusjohtajuutensa alkumetreillä. Talenomin matkaa olivat vuosikymmenten ajan värittäneet
vahvasti tietynlaiset asiat ja arvot, jotka vaativat nimeämistä. ”Esimiesten
kanssa loimme yhdessä arvopohjan yhtiölle. Ahon Antti oli tässä työssä veturina. Meitä oli kaikkiaan noin 70, olimme Puolassa tätä työtä tekemässä.
Pidimme kokouksen, jossa pohdimme yhdessä arvopohjaa”, Paaso kertoo.
Puolan-matkalla joukko jakoi ensitöikseen aihealueet kolmeen osaan; henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Tämän jälkeen esimiesjoukko kirjoitti paperilapuille erilaisia arvoja ja asioita, jotka kuvastavat Talenomia.
Lappujen sekamelskaa ryhdyttiin purkamaan pala palalta, lappu lapulta.
”Lopulta jokainen sai äänestää. Kyllä siellä aika kovaakin keskustelua välillä
käytiin. Meillä oli pitkään loppusuoralla sana rakkaus välittämisen sijaan.
Se oli viimeinen arvo, josta äänestimme”, Paaso paljastaa. Rohkeus. Välittäminen. Tahto. Siinä kolme arvoa, jotka syntyivät pitkän pohdinnan päätteeksi. Paaso korostaa, että arvojen luominen isolla joukolla oli äärimmäisen
tärkeää. ”Ei tällaisia asioita voi vain ilmoittaa ylhäältä alas, vaikka olenkin

hyvin suoraviivainen kaveri. Tähän pitää kaikkien sitoutua. Kyllähän arvojen luominen paransi huomattavasti henkilöstön tyytyväisyyttä”, Paaso painottaa.
Ohjelmistokehitystä Talenomilla vuosina 2011–18
johtanut Harri Lampinen oli muun johtojoukon kanssa
Puolassa luomassa arvoja. ”Aloitin sen jälkeen viikkopalaverin maanantaisin aina kello 9:37 kysymyksellä,
toimimmeko edellisellä viikolla arvojemme mukaisesti. Lähes aina saimme aikaan positiivisen keskustelun”,
Lampinen kertoo. Lampinen työskentelee nyt toisaalla,
mutta Talenomin rohkeus iskostui mieheen. ”Sain rohkeuspinssin lähtiessäni Talenomilta. Lisäksi käyttäjätunnukseni HALAM
jäädytettiin ja painettiin pelipaitaan. Se löytyy Oulun vitoskerroksen kahviosta edelleen”, Lampinen kertoo.
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Rohkeus ei saa olla pelkkä sana, joka arvorimpsusta löytyy. Sen seurana
täytyy olla vahva tekojen ja toimintojen joukko. Talenomilla rohkeus on
rakentunut osaksi identiteettiä. ”Ihmisille annetaan mahdollisuuksia, se
on rohkeuden yksi kulma. Meillä on aina riittänyt rohkeutta tehdä omia
päätöksiä, ajatella suuresti, vaikka joku on meille nauranutkin. Haasteita
ei pelätä”, Talenomin hallituksen jäsen (2016–) Mikko Siuruainen sanoo.
Rohkeus oli pääroolissa silloin, kun yhtiö ilmoitti listautuvansa ja suuntaavansa kansainvälisille markkinoille. Rohkeus on näkynyt yltiöpäisinä ideoina
ja heittäytymiskykynä. Tämän huomasi myös yhteistyökumppani, Eteran
(nyk. Ilmarinen) ex-toimitusjohtaja Stefan Björkman. ”Kyllä Talenomilta
on löytynyt poikkeuksellista kunnianhimoa joka vaiheessa. Aina kun sieltä

”Meillä on aina riittänyt
rohkeutta tehdä omia päätöksiä,
ajatella suuresti, vaikka joku on
meille nauranutkin.”
Mikko Siuruainen

on tullut esitys, on tullut fiilis, että ovatkohan ne ihan tolkuissaan. Ja kun
ovat ryhtyneet hommiin, ovat ylittäneet senkin riman. Kovin harvassa Suomessa on tämänkaltainen kunnianhimo ja kasvuhaku, että siinä mielessä voi
sanoa poikkeuksellisesta yrityksestä olevan kyse”, Björkman toteaa. Hänen
ja Talenomin polut ovat kohdanneet parin viime vuosikymmenen aikana
useampaan otteeseen. Björkman puhuu Talenomista ja nostaa englantilaisen matkakirjailija Bruce Chatwinin innoittamana esimerkin Australian
aboriginaalien ajattelutavasta. Tämän ajatuksen Björkman kokee sopivan
hyvin hänen ja Talenomin yhteistyön hetkiin. ”Chatwin kirjoitti, että
aboriginaalit eivät mieti omaa paikkaansa maailmassa paikkana, vaan he
miettivät sitä polkuna. Jokaisella perheellä ja yhteisöllä on oma polkunsa.
Joskus nämä polut kohtaavat, pidetään juhlat, sitten jatketaan matkaa”,
Björkman sanailee.
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Virkistyspäivät ovat vieneet Talenomin
työntekijät erilaisiin tilanteisiin, joissa
rohkeuttakin on vaadittu. Kuva vuoden
2015 virkistyspäivästä.

ROHKEUS

Talenomin johtajat ja rakentajat ovat Björkmanin mukaan näyttäneet aina
siltä, että he ovat sinut itsensä kanssa. Tämä on rohkeuden edellytys. Toimitusjohtajia Talenomilla on ollut yhtiön historian aikana viisi. Heistä jokaisen kauteen mahtuu runsain mitoin rohkeudentekoja, onnistumisineen
ja epäonnistumisineen. ”Ripaus hulluutta ja rohkeutta. Jokainen on tehnyt
sen omalla tavallaan. Uskon, että niin kauan kun nykyiset pääomistajat
pysyvät Talenomissa, rohkeutta riittää. Mutta mitä he seuraavaksi keksivät, siihen ei oma mielikuvituskaan riitä. Sen tiedän, että mitä tahansa
Talenomissa keksitäänkin, tulen yllättymään”, Björkman naurahtaa.
Rohkeuden juuret ulottuvat Paavo Tahkolaan. ”Isä on ollut innovatiivinen
ja rohkea ottamaan riskiä. Se on yksi rohkeuden muoto. Isä teki 80-luvulla
ensimmäisiä yrityskauppoja, joissa tilitoimiston vetäjä ostaa tilitoimiston
toiselta paikkakunnalta. Äiti on ollut aina vähän tasaisempi ja toivonut
meille lapsillekin seesteisempää polkua. Mutta kaikissa meissä taitaa olla

”Aina kun on
menty metsään,
on saavutettu
jotain.”
Juho Ahosola

sitä isän rohkeutta ja yrittäjyyttä”, Harri Tahkola tuumaa. Hän myöntää,
että he ovat joutuneet läpi historian varsin usein perustelemaan ulkopuolisille toimintaansa. Tämän Tahkola on saanut tuta erityisesti rahoitusta
hakiessaan. ”Kasvu vaatii aina rahoitusta ja yhteistyökumppaneita. Olen
käynyt yksin läpi rahoitusneuvottelut viimeiset 15 vuotta ja havainnut, ettei
valtaosa usko minua. Mutta aina on löytynyt joku, joka uskoo. Kun aiemmin olemme kasvaneet viisi prosenttia vuodessa, ja lähdet selittämään, että
seuraavaksi kasvamme 20 prosenttia vuodessa, niin kyllähän sitä on ollut

Toimintaa
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Paavo Tahkola saa
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1999
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Eurosta tulee
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Yhtiö myy isännöinti
liiketoimintansa
Timo Tahkola Oy:lle

Yhtiö saa
maakunnallisen
yrittäjäpalkinnon

Harri Tahkolasta
yhtiön
toimitusjohtaja
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ROHKEUS

haastava myydä. Vielä tällaisella alalla, jossa ei myydä tavaraa vaan palveluja. Pitää myydä ihmisen tekemää työtä”, Harri Tahkola sanoo. Tahkola
toteaa tuntevansa paljon yrittäjiä, jotka ei-sanan kuullessaan palaavat entiseen työarkeensa. Hän ymmärtää tämän. Talenomilla on kuitenkin päätetty
valita toisenlainen tie, kulkea pää pilvissä, vahvassa etukenossa. ”Sen tien
valitseminen vaatii, että on iso tavoite, johon itsekin uskoo enemmän kuin
sata prosenttia. Kyllä se varmaan minullakin perustuu lapsellisen kovaan
uskoon ja maailmankuvaan siitä, mihin koko toimiala ja asiakastarve ovat
menossa”, Tahkola jatkaa. Hänen mukaansa ensin pitää ajatella rohkeasti,
sen jälkeen sanoa se ääneen jollekin. Jos ajatuksen sanoo ulkopuoliselle, se
on pienempi juttu, mutta jos ajatuksen sanoo ääneen omalle organisaatiolle,
siinä punnitaan rohkeus.

Talenomin toimisto sijaitsee Tampereella paraatipaikalla,
Finlaysonin tehdasalueella.

Rohkeus punnittiin myös silloin, kun yhtiö kävi läpi yt-neuvottelut vuonna
2012. Harri Tahkola myöntää, että yt-neuvottelut pelottivat, olihan koko
yhtiö tilanteessa ensimmäisen kerran. Syksyllä 2012 käytyjen yt-neuvottelujen lopputulos oli lomautussuma. Lomautus koski useita työntekijöitä Oulussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Myös johtoryhmä lomautettiin. Tiukassa
tilanteessa Talenomin johto on vaatinut rohkeutta myös muilta, yhteiskunnaltakin. ”Ei olisi uskonut, että euroalueen kriisi näkyy näin nopeasti
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TEHTÄVÄ ON PITÄÄ KIINNI
RATKAISEVISTA TAVOITTEISTA...

Yhtiö on osallistunut Great Place to Work -tutkimukseen vuodesta 2017
lähtien. Tutkimukseen lähtemistä puntaroitiin pitkään, sitä jopa pelättiin,
mutta turhaan. Menestystä on tullut. Juhlahumua vuodelta 2020.

Suomen pk-yrityksissä. Nyt taas kysytään yrittäjiltä rohkeutta tehdä tarvittaessa kipeitäkin päätöksiä yrityksen talouskunnon säilyttämiseksi”, Harri
Tahkola totesi Talenom Barometrissä elokuussa 2011. ”Suomen tulevaisuus
on pk-yritysten käsissä. Ne työllistävät, luovat kasvun ja tekevät tulevaisuuden. Nyt vaadittaisiin päättäjiltä rohkeutta tukea pk-yrityksiä esimerkiksi
kannustavilla veroratkaisuilla”, Tahkola jatkoi.
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...JA VAALIA JUURI NIITÄ ARVOJA,
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ROHKEUS
NAUTIMME HAASTEISTA.
HALUAMME LUOTTAA
TULEVAISUUTEEN
JA KOHDATA UUDET
ASIAT PELOTTOMASTI.

TAHTO
EMME LANNISTU VÄHÄSTÄ! TIEDÄMME,
ETTÄ JOS JATKAMME YRITTÄMISTÄ,
NOUSEMME MINKÄ TAHANSA
TAVOITTEEN YLÄPUOLELLE.

VÄLITTÄMINEN
PIDÄMME TOISISTAMME
HYVÄÄ HUOLTA. HUOMIOIMME
VAIKKA MIELUITEN
SAAVUTAMMEKIN ASIOITA
YHDESSÄ.

ROHKEUS

Rohkeus on ollut kiinteä osa Talenomin hallitustyöskentelyä. Tätä teosta
varten haastatellut hallituksen jäsenet huomauttavat yhtiön olevan kuin iso
orkesteri, jossa jokaisen pitää soittaa yhteen. Ruohonjuuritasolla ja yhtiön
hallituksessa on soitava sama sävel, muuten yhtiö ei toimi saumattomasti.
Talenomin hallituksen kokoonpanot ovat muovautuneet läpi vuosikymmenten, kaivattua diversiteettiäkin hallitukseen on saatu. Talenom Yhtiöt
Oy:n hallituksessa istui vuosituhanteen vaihteessa Kaarina Pekkinen. Lisää
naisia hallitukseen saatiin vuonna 2018, kun Anne Riekki aloitti hallituksen
jäsenenä. Tällä hetkellä hallituksen joukkoja vahvistaa osaamisellaan Elina
Tourunen.

”Perustuu lapsellisen kovaan
uskoon ja maailmankuvaan
siitä, mihin koko toimiala ja
asiakastarve ovat menossa.”
Harri Tahkola

Rohkeutta on vaadittu myös Talenomin alati kasvaneelta työntekijäkaartilta. Sitä vaadittiin erityisesti vuoden 2010 tienoilla, jolloin yhtiössä tapahtui
runsaasti muutoksia. Runsaat 15 vuotta Talenomilla työskennellyt Antti
Halonen muistelee, että jatkuvasta muutoksesta muodostui sisäisesti jopa
pieni vitsi. Organisaatiomuutos tuli tämän tästä, puolivuosittain. ”Muistan,
kun Harri (Tahkola) kertoi saaneensa palautetta siitä, että asiat muuttuvat
liian nopeasti. Hän ymmärsi kommentin, mutta siitä huolimatta totesi,
että näin tapahtuu takuulla myös ensi vuonna. Nopea kasvu vaatii, että
pystymme jatkuvasti muuntautumaan kasvun vaatimuksia vastaavasti. Itse
palautteeseen ja sen takana olevaan työntekijän tunnekokemukseen Harri
suhtautui nöyrästi, ja tällaisena koen kulttuurimme edelleen. Työntekijöistä
välitetään ja heidän kanssaan keskustellaan”, Halonen sanoo. Tampereen
yksikön johtaja Hannaleena Riikonen kertoo, että työntekijöitä on aina
kannustettu rohkeuteen. ”Meillä haastetaan rohkeasti tarttumaan asioihin,
myös niihin ei-mukavuusalueella oleviin. Meillä on lupa ja rohkeus myös
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Juho Ahosola oli silminnähden iloinen, kun Talenom Oyj saavutti
mainetta ja kunniaa Great Place to Work -tutkimuksessa.

epäonnistua ja mokata”, Riikonen toteaa. Rohkeus on ollut mainiona matkaeväänä silloinkin, kun työntekijä on lähtenyt toisaalle. Näin kävi muun
muassa Timo Hintsalalle, joka työskenteli Talenomilla 18 vuotta. ”Tämän
päivän työssä se (rohkeus) kantaa. Toivon, että pystyn menemään jatkossakin kohti tuntematonta ja antamaan ihmisille vastuuta, kuten Talenomilla
annettiin”, Hintsala sanoo.
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Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti
Aho pitää yhtiön vahvimpana voimavarana luottamusta henkilöstön ja johdon välillä. ”Pöhköjä
tavoitteita pitää olla. Yrittämisen idea on, että et
voi koskaan tietää mitä tapahtuu. Voit aina tehdä
päätöksen, että tehdään nyt tuota, vaikka muut
naureskelisivatkin. Voi olla, että se onnistuu tai
ei onnistu, mutta matkan varrella voi tapahtua
jotain muuta, mikä taas voi olla jonkin isomman
alku”, Aho huomauttaa.
Talenomilla menestys on monen rohkeutta vaatineen päätöksen tulos, mutta kompurointiakin
on tarvittu. Kompurointien jälkeen on pitänyt
kerätä rohkeuden rippeet yhteen ja yrittää uudelleen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Tiger-projekti
(2008). Projekti nojasi vahvasti Lean-ajatteluun,
jossa pyritään poistamaan tuottamatonta toimintaa. Talenomilla se tarkoitti nimikkokirjanpitäjistä luopumista. Uskottiin, että läpimenoaika
tippuu merkittävästi Tigerin myötä. Projektin
takana oli muun muassa Otto-Pekka Huhtala.
Huhtalan visio oli luoda Talenomille sisäinen
tiikeri Lean-ajatusfilosofian pohjalta. ”Minulla oli todella voimakas tarve ratkaista palvelutuotannon tuottamisen haasteet. Olin ollut
teollisuudessa töissä ja nähnyt, miten paljon
fiksumpia siellä oltiin prosessinohjauksen näkökulmasta. Halusin tuoda taloon prosessijohtamista. Tiesin, että jos pystyn soveltamaan sitä
Talenomilla, menemme huomattavia askelia
Talenomin toimitusjohtajat vasemmalta oikealle Jussi
Paaso, Harri Tahkola, Paavo Tahkola, Jaakko Tahkola ja
Otto-Pekka Huhtala.
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eteenpäin”, Huhtala kertoo. Idea oli nostaa kaikki ongelmat näkyviksi
ja ratkaista ne. Lopputuloksena piti syntyä entistä ehompi palvelu ja lisätä asiakkaan hyvinvointia. Kirjanpidon palvelutuotannon linja kehittyi,
prosessit pakotettiin muuttumaan. ”Me yliarvostimme asiakaspäällikköorganisaation merkityksen. Tiger paljasti, kuinka vahvasti asiakkaat ovat
todellisuudessa kirjanpitäjän ohjauksessa. He halusivat kirjanpitäjän, eivät asiakaspäällikköä. Se paljasti meidän väärän olettamamme”, Huhtala
toteaa. Asiakkaat äänestivät jaloillaan, henkilökunnan joukosta osalla
loppui usko. Myös kilpailijat havahtuivat Talenomin epäonnistumiseen.
”Kilpailijat yrittivät iskeä heikkoon kohtaan. Yksi alan isoimmista toimijoista teki jopa mainoskampanjan, jossa muun muassa Kauppalehdessä
oli koko sivun kokoisia mainoksia siitä, miten heillä kirjanpitäjä on lähestyttävä, ystävällinen ja toisaalla taas piilossa pelottavissa varusteissa”,
Markus Tahkola kertoo.

”Tiger paljasti, kuinka vahvasti
asiakkaat ovat todellisuudessa
kirjanpitäjän ohjauksessa.”
Otto-Pekka Huhtala

Harri Tahkola seurasi projektia sivusta. Intoa ja uskoa asiaan hän ei halunnut lannistaa, olihan hänellä itselläänkin tapa ampua yli. Jos hanke vaati
syntyäkseen rohkeutta, vaati sen päättäminen sitä myös. ”Matti Nykänen
sanoi joskus, että kun ponnistaa ja liike lähtee väärään suuntaan, se pitää
pystyä korjaamaan ilmassa. Niin kävi Tigerissa”, Harri Tahkola myöntää.
Rohkeutta käsijarrun vetämiseen piti olla ja sitä löytyi. Talenomilla uskotaan, että suurinta rohkeutta on myöntää erehtyneensä. Eikä projekti pelkkää epäonnea ollut, se toi tullessaan rahtusen hyvää. Ilman sitä ei merkittäviä askelia digitalisaatiossa olisi pystytty ottamaan, uskoo liiketoiminnan
kehitysjohtaja Juha Jutila. ”Tiger oli siltä kantilta katsottuna virhe, mutta
välttämätön sellainen”, Jutila sanoo. ”Enkä minä ollut lopulta pettynyt
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aikaansaannokseen, olin valmis kunnioittamaan asiakkaan näkemystä.
Kun palasimme nimikkokirjanpitäjään, oli tärkeää pitää prosessista kiinni. Olimme menneet niin paljon eteenpäin monessa suhteessa, saimme
eväitä matkalle kirjanpitäjästä konsultiksi. Emme halunneet valua takaisin”, Otto-Pekka Huhtala sanoo. ”Mutta jos koko asiaa katsoo nyt, niin
kyllä se loi meille kilpailuetua, jota emme muuten olisi saavuttaneet.
Muutimme koko systeemiä, se avasi uusia asioita”, Huhtala lisää. ”Positiivinen asia oli, että meille tuli ymmärrys, miten hommia tehdään.
Prosessiajattelu tuli vahvasti kaikessa läpi, ja se meillä kehittyi”, Antti Aho
vahvistaa. Työ ei ollut turha, vaikka projekti päätettiinkin ennen aikojaan.
”Aina kun on menty metsään, on saavutettu jotain”, tiivistää puolestaan
Ahon työtoveri Juho Ahosola.
Rohkeus pääsee kuitenkin oikeuksiinsa onnistumisten kautta. Se näyttäytyi jälleen vuonna 2016, kun yhtiö alkoi kansainvälistyä. Ensimmäinen
etappi saavutettiin keväällä 2019, kun Talenom allekirjoitti ruotsalaisen
perheyhtiön kanssa sopimuksen, epäilijöiden ihmetykseksi. Sopimus sai
jatkoa uusista yritysostoista, tie Ruotsiin oli avattu. Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kertoo, että rohkeus on yhä vahvasti läsnä arjessa, se ei
ole maailman tuulissakaan kadonnut. ”Uskallamme haastaa ja tehdä asioita
eri tavalla kuin yleensä.”

”Sen tiedän, että mitä
tahansa Talenomissa
keksitäänkin, tulen
yllättymään.”
Stefan Björkman
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aavo Tahkola oli hankkimassa tietokoneita ensimmäisten joukossa
Suomessa. Hän kiersi jo 1980-luvulla maailmalla messuilla, joilla
sai näppituntuman uutukaisiin laitteisiin. Laitteisiin, jotka nyt näyttävät todellisilta mammuteilta. ”Isää kuvastaa varsin hyvin, että hän on
kiinnostunut kaikesta, vaikka ei osaa itse käyttää. Hän kuitenkin tajusi jo
silloin, että maailma alkaa mennä tähän suuntaan”, Arto Tahkola kertoo.
Tilitoimisto Paavo Tahkola Ky oli Suomen ensimmäinen tilitoimisto, jossa
oli työtä helpottava tietokone. Tahkola oli käynyt Pariisissa tutustumassa
Philips-merkkisiin atk-koneisiin ja päätti hankkia niitä myös Oulun toimistolle.
Tilitoimiston työtavat mullistuivat koneiden myötä. Paavo Tahkola tosin
huomauttaa, että mullistukset alkoivat alalla jo ennen tietokoneita. ”Eräässä
mielessä se alkoi jo vuosien 1974 ja 1975 paikkeilla, kun reikänauhalävistimet ja tallentimet tulivat. Kirjanpitäjä merkkasi tositteeseen tilinumerot,
atk-tallentaja kävi tositteet uudelleen läpi naputtaen numerotiedot. Näin
syntyi reikänauhaa, joka lähetettiin Helsinkiin”, Tahkola kertoo. Asenteet
ja uuden opettelu saattavat joskus jarruttaa kehitystä, mutta Paavo Tahkola halusi pitää huolta työntekijöistään myös muutoksen keskellä. Hän
kiinnitti omien sanojensa mukaan aina huomiota kannustamiseen, jotta
työntekijän luottamus laitteeseen vahvistuisi. ”Laskentatyö on joukkuepeliä, itsensä kokoaikaista likoonpanemista ja aina uudelleen oppimista.
Eivät EU eikä euro, ei tietotekniikan kehityskään eikä globalisoituminen,
koskaan korvaa kunnon kirjanpitäjää”, Tahkola sanaili puheessaan yhtiön
35-vuotispäivänä vuonna 2007.

uudenlaisia tietojärjestelmiä, jotka toimivat internetissä selainpohjaisesti. Tositteet
ja kirjanpitokirjat käsitellään tulevaisuudessa lähes kokonaan sähköisessä muodossa. Vuonna 1997 annettu kirjanpitolaki sallii niiden säilyttämisen sähköisenä
ilman paperille tulostamista. Tämä kehitys tuo kustannussäästöjä yrityksille mutta
samalla tilitoimistojen rutiinityö vähenee ratkaisevasti. (Lasmak Oy:n toimitusjohtaja Lassi Mäkisen kirjoitus Keski-Uusimaa-lehdessä 15.8.2002).

Taloushallinto on muuttumassa sähköiseksi. Suomi on tässä asiassa edelläkävijä koko maailmassa. Tilitoimistot joutuvat muutoksen vuoksi hankkimaan

Internetin kotikäyttö yleistyi millenniumin kynnyksellä, eikä Talenomilla
jääty suotta odottelemaan tässä kehityksessä. Yhtiö aloitti tietojärjestelmänsä uusimisen vuonna 1999. Investoinnin suuruus oli noin kaksi miljoonaa
markkaa. ”Se oli valtava murros ja rohkea loikka”, muistelee Markus Tahkola. Uudistuksen myötä yhtiön konttorit pystyivät olemaan keskenään yhteydessä Soneran toimittaman tietoliikenneyhteyden avulla. Vuonna 2002
Talenom otti käyttöönsä sähköisen eLitteran, jolla asiakas pääsi lukemaan
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yrityksensä raportteja. eLittera-idean isä oli Markus Tahkola. Talenom tahtoi olla jälleen kerran
etukenossa, muilla vastaavia ei ollut. ”Jälkikäteen
katsottuna se oli järisyttävä päätös. Teimme teknisen valinnan, joka osoittautui hyväksi. Keskityimme puhtaasti asiakkaan käyttöliittymään.
Taustalla olivat vuonna 1998 hankitut kirjanpitojärjestelmät. Survoimme nettiin koko paketin,
siinä oli iso filosofinen ero kilpailijoihin nähden.
Pysyimme edellä koko 2000-luvun sen pari vuotta”, Markus Tahkola tuumaa. Toimitusjohtaja
Jaakko Tahkola uskoikin Kalevan (15.12.2000)
haastattelussa, että tilitoimistojen ja asiakkaiden
välisessä tiedonhallinnassa hyödynnetään jatkossa yhä enemmän internetiä. Tässä vaiheessa paperiton toimisto oli pelkkä visio. ”Siihen suuntaan ollaan menossa. Entistä enemmän paperilla
olevaa tietoa siirretään elektroniseen muotoon”,
Jaakko Tahkola totesi. Talenomilla ryhdyttiin rakentamaan monenlaisia tuotteita ja palveluja, yhä
enenevässä määrin tukeuduttiin informaatioteknologian kehitykseen.
Talenomin digitalisaatiota edelsi vuosien työ,
jossa yhtiön pienimmätkin palaset eriytettiin,
työ selkeytettiin toiminto kerrallaan. Markus
Tahkolan mukaan yhtiö aloitti toimintaohjeistuksen rakentamisen jo vuonna 1996. Yhteisen
toimintatavan rakentamisella oli lopulta merkittävä vaikutus siihen, että Talenomin myöhemmin tekemä digiloikka onnistui. EU-rahoitteinen
Talenom on kulkenut digitalisaation saralla vahvassa
etukenossa. Jani Pernu ja Sirpa Salo työskentelevät
Talenomin digitalisaatioon keskittyvässä Smart Acctiimissä.
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toimialajärjestön koulutusohjelma auttoi toimintaohjeistuksessa alkuun.
”Siitä sitä lähdettiin jumppaamaan. Meillä oli paljon työntekijöitä ja toimistoja, mutta meillä ei ollut yhtenäistä toimintatapaa. Jokainen hoiti työnsä
itsenäisesti omalla tavallaan. Lähdimme liikkeelle niin pienestä kuin mappietiketit, joiden ulkoasu yhdenmukaistettiin. Siitä edettiin tositteiden
järjestykseen ja välilehtiin. Pieneltä kuulostavia asioita, mutta olennaisia
jatkon kannalta. Pian päästiin jo määrittelemään kirjaamiskäytäntöjä eri
asioille”, Markus Tahkola kertoo. ”Toimistojen välillä pidettiin tapaamisia. Keräsimme parhaat ja toimivimmat käytännöt, jotka sitten nuijittiin
yhteiseksi käytännöksi. Kun tulimme 2000-luvulle, meillä oli yhtenäiset
toimintatavat. Sen pohjalta pystyimme tuotteistamaan palvelut ja teimme
seikkaperäisen palvelukäsikirjan. Se mahdollisti hinnoittelun muutoksen. Tämä työ oli koko digitalisaatioloikan taustalla. Olimme pystyneet

pilkkomaan prosessit ja ne automatisoitiin. Se vaati useita vuosia”, Tahkola lisää. Henkilökunnan sitouttaminen toimintatapojen muutokseen
vaati aikaa, mutta lopulta lähes jokainen omaksui uudet käytänteet. Oli
toki niitäkin, jotka vaihtoivat työpaikkaa, kun digitalisaatio astui taloon.
Joni Ranta-Eskola tuli Talenomille töihin alkuvuonna 2005. Hän aloitti
järjestelmäasiantuntijana ja oli yhtiön ainoa it-ihminen. ”Titteli oli hienompi kuin itse työ, tein kaikkea mahdollista. Ihmiset soittivat minulle
aina, kun tuli it-ongelma. Menin konkreettisesti paikalle ja autoin”, Ranta-Eskola kertoo. ”Muistan vieläkin ensimmäisen työtehtäväni, minun
piti perustaa itselleni käyttäjätunnukset. Olin 138. työntekijä”, Ranta-Eskola muistelee. Hän oli merkittävässä roolissa, kun Talenom rakensi robotiikkaa. Vuonna 2009 yhtiö otti käyttöönsä ensimmäiset robotit, vuonna
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2012 alkoi oman kirjanpitojärjestelmän kehittäminen. Digitalisaatio oli
käynnissä.
Matkapuhelinsovellus Talenom APP syntyi vuonna 2014, seuraavana
vuonna yhtiön oma ohjelmisto Talenom APS. Talenom APS on taloushallintopalveluiden sähköinen tietojärjestelmä. Harri Tahkola myhäilee
tyytyväisyyttään, että yhtiö lähti digitalisaation polulle varsin isoin saappain. Oli kuitenkin hilkulla, että ohjelmistopuoli olisi jäänyt pienempään
rooliin, kansainvälistymisen jalkoihin. ”Kun pohdimme asiaa, kilpailijat
avasivat samaan aikaan Bulgariaan naputtelukeskuksen. Bulgariaan lähetettiin tositteita, jotka naputeltiin siellä käsin koneelle. Pohdimme, pitäisikö meidänkin perustaa tällainen ulkomaille. Teimme strategisen päätöksen, että emme lähde ulkomaille perustamaan halpatuotantoyhtiötä, vaan

hoidamme saman asian digitalisaatiolla”, Harri Tahkola kertoo. Talous- ja
henkilöstöjohtaja Antti Ahon mukaan Talenom APS ei syntynyt täysin kivuitta. Vuoden pakertamisen jälkeen kuluja oli kertynyt karkeasti arvioiden
jo miljoonan euron verran, mutta mitään kunnollista aikaansaannosta ei
ollut. Piti aloittaa alusta. Paperille kirjoitettiin, millainen ohjelman tulisi
olla. Yksinkertaistaminen helpotti lopulta seuraavia askelmia. Kirjanpidon
ammattilaisten ja ohjelmistoammattilaisten yhteistyö käynnistyi toden
teolla. Aho kuvailee, että tämä on yhä tänä päivänä yhtiön keskeisimpiä
vahvuuksia ohjelmistotuotannossa.
Talenom APS:ia ennen oli syntynyt Talenom Online, jonka tarkoitus on
ollut tarjota helppo työkalu asiakkaille. APS:n ja Onlinen avulla on saatu
prosessit aiempaa tehokkaammiksi ja tositteiden käsittely automaattiseksi.
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Jutila aloitti kehitystehtävissä tammikuussa 2015. ”Yksi ensimmäisistä tehtävistäni oli tutkia kirjanpitoprosessia. Tutustuin siihen, miten se
oikeasti toimii. Istuin ihmisten vieressä, ja tein jopa opastettuna kirjanpitoa asiakkaille. Taisin tehdä jokusen tilinpäätöksenkin”, Jutila kertoo.
Koska Jutila oli tehnyt töitä it-alalla jo vuosia, hän katsoi Talenomin
toimintatapaa ohjelmistopuolella paikoin kulmat kurtussa. Tilitoimis-

”Ihminen on aina suurempi riski
kuin kone. Tämän ymmärtäminen
ja tähän luottaminen ei tapahdu
itsestään.”
Joni Ranta-Eskola

Nokian toimipiste Oulussa sijaitsi aikoinaan nykyisen Talenomin pääkonttorin naapurissa. Kun Nokian valot sammuivat lopullisesti 2014,
moni it-alalla ahertanut turvautui Talenomiin. Yksi heistä oli insinööri Juha Jutila, joka oli aloittanut työskentelyn Nokialla vuonna 1997.
Työnsä lomassa hän oli opiskellut rahoitusta kauppatieteiden maisteriksi
saakka. Kun Jutilan työt yt-neuvottelujen lopulla päättyivät, mies otti
yhteyttä Harri Tahkolaan. Yhteydenotto poiki työpaikan Talenomilta,

to käytti ohjelmistoa nimeltään Tikon, mutta sen toimivuuden Jutila
kyseenalaisti heti alkumetreillä. Ohjelmistorobotit kun olivat miehelle
arkista asiaa. ”Eräänä päivänä menin Ahon Antin luo. Kysyin, onko tämä
asia niin yksinkertainen, miltä se oikeasti näyttää. Eli teemme rutiinit
Tikonilla, sitten tarkastamme ne, jonka jälkeen tiedot lähetetään asiakkaille Onlinella. Minun mielestäni rutiinit tuntuivat aika vaikeilta, kun
joka vaiheessa piti selvittää, mistä napista painetaan”, Juha Jutila jakaa
ihmettelynsä. Hän huomautti yhtiön johtoa, että kaikki turha voidaan
laittaa ohjelmistoroboteille. Tietokone tarkastaa ihmisen sijasta, vastaako myyntireskontran loppusumma kirjanpitoon kirjattua. ”Olin tullut
ohjelmistopuolelta, jossa tietokoneita on käytetty jo pitkään tällaiseen.
Vieläkin minulle on täysi mysteeri, miten tällä alalla ei ole aiemmin
tajuttu tehdä tätä. Ei kahta lukemaa tarvitse ihmisen verrata, tietokone
voi tehdä sen”, Jutila sanoo. Talenomin johtoporras hyväksyi Jutilan ajatuksen. Hän ryhtyi rakentamaan kirjanpitoa tekevää ohjelmistorobottia,
ensimmäistä, jonka yksittäinen tilitoimisto rakentaa. Ohjelmistokehitystiimiin tuli KP 3.0 -vaiheessa Elina Jokisalo, jolla oli Jutilan tavoin
Nokia-tausta. Jokisalo kertoo nauttineensa siitä, että pääsi yhdistämään
Talenomilla taloushallinnon sekä ohjelmistokehityksen – sellaista ei
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Ohjelmistoratkaisujen listaan on syytä lisätä vielä mobiililaitteisiin soveltuva Talenom Linkki -palvelu. On ollut alusta alkaen selvää, että digitie
on luonut Talenomille huomattavaa kustannusetua suhteessa kilpailijoihin.
”Mutta ihminen on aina suurempi riski kuin kone. Tämän ymmärtäminen
ja tähän luottaminen ei tapahdu itsestään. Ylempi johto on aina ymmärtänyt tämänkin. Johdolla on ollut siitä huolimatta rohkeutta mennä eteenpäin”, Joni Ranta-Eskola sanoo.

Talenomilla riittää
intohimoa ja ideoita.
Yhtiön esimiehiin lukeutuvat
Juha Jutila, Marika Säkkinen ja
Otto-Pekka Huhtala visioivat
tulevaisuutta.

ollut aikaisemmin nähty. Tuotantojärjestelmiin liittyvästä tuotelinjasta
tällä hetkellä vastaava Jokisalo on ollut ylpeä siitä, että pääsi etulinjassa
vaikuttamaan taloushallinnon digitalisaatioon ja toimialan murrokseen.
”Automaatioasteen nostamiseksi on tiimissä tehty pitkäjänteistä työtä,
joka on osaltaan mahdollistanut kirjanpitäjästä konsultiksi -matkaa.
Tietysti automaation kehittyminen heijastuu suoraan myös Talenomin
tulokseen”, Jokisalo sanoo.

”Siinä oli isoja kasvukipuja,
mutta lopputuloksena
syntyi mahtava konsepti,
joka on edelleen maailman
huippuluokkaa.”
Harri Lampinen

Ennen kun Talenomissa päätettiin ratkaista ohjelmisto-ongelma omin
voimin, käytiin keskusteluja lukuisten ohjelmistotoimistojen kanssa. ”Ne
olivat uskomattomia keskusteluja. Kun kerroimme haluavamme tiettyjä
ominaisuuksia, niiden kerrottiin olevan pitkän työn takana. Heidän tarjoamansa vauhti ei meille riittänyt, päätimme rakentaa omaa systeemiä.
Loppuviimein se oli ainoa oikea tie. Edelleenkään ei markkinoilla ole
vastaavia, eikä haluamiimme asioihin edelleenkään ole ratkaisuja muilla
kuin meillä. Kyllä kaikki yhtiön lukemat olisivat erinäköisiä, jos emme
olisi ottaneet näitä steppejä”, Harri Tahkola myöntää ja kiittää samassa
hengenvedossa onneaan. Juha Jutila huomauttaa lisäksi, että Tikon tuli
tiensä päähän, ja käyttäjät joutuivat luopumaan siitä. Talenomilla Tikonista
luopumista helpotti jo valmis oma järjestelmä, johon oltiin joka tapauksessa
hyppäämässä. ”Olen huvikseni tehnyt laskelmia, että jos olisimme vaikka
ottaneet Procountorin lisenssit kaikille, se olisi tarkoittanut 20 miljoonaa
euroa vuodessa. Lisenssikulut olisivat olleet enemmän kuin digiyksikön
budjetti”, Jutila sanoo.

Juha Jutilan ja hänen Smart Acc -tiiminsä luoma ohjelmisto sai nimen
KP 2.0. Sen tarkoitus oli nopeuttaa prosessia ja työntekoa. Robotti ryhtyi
työhön alkuvuonna 2016, tulokset nähtiin selkeästi saman vuoden syksyllä. ”Kuukausikirjanpidon työaika tippui jopa 30 prosenttia. Se on ollut
kaikista tehokkain kehitysaskeleemme – ja kaikista halvin”, Jutila iloitsee.
KP 2.0 sai seuraajan KP 3.0:sta ja KP 4.0:sta. Tikon jäi historiaan. Ohjelmistokehityksen johtajana vuosina 2011–18 ollut Harri Lampinen muistelee, että KP 4.0 oli alusta alkaen erityinen koko ohjelmistokehitykselle.
Talenomilaisilla oli tahtotila näyttää, että projekti onnistuu erinomaisesti
ja aikataulu pitää. ”Tämän johdosta projektin suunnittelupalaverit olivat
välillä kuin hallitusneuvottelut. Juha (Jutila) otti välillä puhelun Otto-Pekalle (Huhtala) ja pyysi hänen näkemyksensä asiaan. Minä ja Jokisalon
Elina edustimme ohjelmistokehitystä ja Juha liiketoimintaa. Ne olivat
tiukkoja palavereita, joissa oli tunnetta mukana”, Lampinen kertoo. KP
4.0 valmistui, ja siitä iloittiin erityisesti Smart Acc -tiimissä. ”Kun teimme
kirjanpidon ensimmäisen kerran KP 4.0:lla, koko tiimi oli seuraamassa
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koodareita myöten. Oli kuin Nasa olisi lähettänyt luotaimen avaruuteen,
kaikki pidättivät hengitystään. Kun kaikki onnistui, tuli yes-fiilis. Tuollaiset hetket jäävät ihmisille mieleen ja auttavat taas seuraavassa projektissa”,
Jutila sanoo. Nyt yhtiössä on käytössä jo KP 5.0. ”Yksi tärkeä huomioitava
asia on, että liiketoiminnan ja suorittavan ohjelmistopuolen pitää tehdä
yhteistyötä. Sitä ei voi ulkoistaa. Kun toinen tietää, mitä pitää saada aikaan,
ja toinen tietää keinot. Kun käymme jatkuvasti vuoropuhelua, pystymme
siihen”, Jutila sanoo.

Koko Smart Acc -tiimi kerääntyi yhteen, kun
KP 4.0 koeponnistettiin. Juha Jutila (kuvassa
istumassa, toinen oikealta) kertoo, että koko tiimi
pidätti hengitystään ja iloitsi kun järjestelmä
toimi saumattomasti.

”Oli kuin Nasa olisi lähettänyt
luotaimen avaruuteen,
kaikki pidättivät hengitystään.
Kun kaikki onnistui,
tuli yes-fiilis.”
Juha Jutila

Digiloikka onnistui, mutta aina digitalisaation rakentaminen ei sujunut
ongelmitta. Harri Lampinen kertoo, että he kokeilivat erilaisia vaihtoehtoja
rohkein mielin. ”Pyrimme saamaan uutta myyntiä erilaisilla lisäarvopalveluilla verkkokaupan kautta. Se oli rohkeaa kokeilua, mutta usein huomasimme nopeasti, ettei siinä ollut järkeä”, Lampinen sanoo. Digitalisaatio
haastoi johtoa. Lampinen kertoo, että joka päivä johtaja-asemassa olevan
täytyi lunastaa luottamus. ”Erityisenä haasteena koin alkuvaiheessa sen,
että ohjelmistokehitys piti integroida osaksi liiketoiminnan kehittämistä.
Siinä oli isoja kasvukipuja, mutta lopputuloksena syntyi mahtava konsepti,
joka on edelleen maailman huippuluokkaa”, hän sanoo. Lampinen kertoo
rekrytoineensa Talenom-aikanaan 25 ohjelmistokehityksen ammattilaista.
Uuden edessä koodareilta vaadittiin venymistä. ”Eräs koodari laittoi minulle perjantaina sähköpostin ja kertoi allekirjoittaneensa uuden työsopimuksen toiseen paikkaan. Soitin hänelle heti, sovimme, että maanantaina
pidämme palaverin. Hän sai pohtia siihen mennessä, millä ehdoilla jäisi
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meille. Kyseinen koodari tekee edelleen Talenomille töitä”, Lampinen kertoo. ”Olen ylpeä siitä porukasta. Tiimin koodarit olivat poikkeuksellisen
vuorovaikutustaitoisia ja liiketoimintaa ymmärtäviä. Heistä kasvoi koodareita, jotka ymmärtävät taloushallinnon täysin. Arvokas porukka”, Lampinen sanoo.
Talenom ei pelännyt jakaa ilosanomaa digitalisaation mahdollisuuksista.
Yhteistyökumppani Stefan Björkman kertoo, että Harri Tahkola esitteli
ohjelmistorobotiikkaa hänelle, kun eläkevakuutusyhtiö Eterassa pohdittiin
tehokasta toteuttamistapaa. ”Harri (Tahkola) suositteli tiettyjä juttuja, ja
siitä innostuneena lähdimme Eterassakin ottamaan paremmin teknologiaa
haltuun. Talenomin kokemuksista oli valtavasti hyötyä. Ne olivat merkittävässä roolissa askelissa, jotka Eterassa otettiin. Se teki myös vaikutuksen,
kun Harri esitteli, miten ohjelmistorobotiikka vaikuttaa numeroihin yrityksessä. Yhdestä kirjanpitäjästä saatiin kolme kertaa enemmän”, Björkman
ihastelee.

”Survoimme nettiin koko
paketin, siinä oli iso filosofinen
ero kilpailijoihin nähden.
Pysyimme edellä koko
2000-luvun sen pari vuotta.”

Digitalisaation ohessa Talenom jatkoi yritysostojen tekemistä. Yhtiön digiloikka ei jäänyt muilta huomaamatta, kun yrityskauppoja hierottiin.
Vantaalaisen Addvalue Advisorsin yrittäjä Tatu Pätiälä kertoo, että hän
vakuuttui Talenomin taidoista viimeistään yhtiön oman taloushallinnon
ohjelmiston myötä. ”Yllätyin, kuinka kovaa luokkaa automaation taso on.
Tällainen kehitys tulee voimistumaan, ja se palvelee nimenomaan henkilöstön muuttumista palvelun ja konsultaation suuntaan”, Pätiälä sanoo.

”Kun ei tarvitse tehdä rutiinijuttuja, se luo tehokkuutta ja virheettömyyttä
arkeen. Ja kun vapautuu aikaa, voidaan palvella ja opastaa asiakasta, vastata
kysymyksiin, huoliin ja tarpeisiin ennakoivasti. Kun ohjelma kertoo mikä
tänään on tilanne, voidaan tehdä johtopäätös, että tähän pitää kiinnittää
huomiota, jotta muutaman kuukauden päästä ollaan asetetussa tavoitteessa”, Pätiälä jatkaa. Kuusi ihmistä työllistävä Addvalue Advisors siirtyi lopulta Talenomin omistukseen. Myös vaasalainen Oy Wasa Tilit Ab siirtyi Talenomin lipun alle yhtiön ottaman digitalisaatioloikan vuoksi. ”Talenomin
yhteydenoton jälkeen katsoimme heidän järjestelmäänsä. Saimme demoa
siitä, miten he tekevät töitä, ja innostuimme. Ajattelimme, että tästä saamme hyvän työkalun itsellemme ja asiakkaillemme. Tämä oli ilman muuta
järkiliitto”, Johan Neovius muistelee. ”Tilitoimistoala muuttuu kovaa vauhtia, halusimme pysyä kehityksessä. Talenom on hyvä it-puolella, teki mieli
päästä mukaan. Kyllä se oli tärkein tekijä”, Neoviuksen yhtiökumppani
Simon Nygård painottaa.
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Myös kilpailijoiden kiinnostus ohjelmistoa kohtaan kasvoi. Harri Tahkola
myöntää, että kirjanpitoalan toimijat ovat olleet kiinnostuneita ostamaan
Talenomin luomaa software-järjestelmää, mutta sitä ei ole haluttu myydä.
Harri Tahkolan mukaan syy on yksinkertainen. Ei haluta, että kanssakilpailijat pääsevät samalle viivalle, jotta yhtiön kasvu ei hidastu. ”Emme ole riippuvaisia muista. Kiinnostuneita omaa ohjelmistoamme kohtaan on kyllä
aina riittänyt”, Talenomin hallituksen jäsen (2016–) Mikko Siuruainen sanoo. Talenomin tielle on kuitenkin varsin moni lähtenyt, omia ohjelmistoja
on syntynyt muun muassa Accountorille ja Vismalle. Nämä ovat sittemmin
eriyttäneet ohjelmistobisneksen omaksi osiokseen, kun taas Talenomilla on
haluttu pysyä yhden sateenvarjon alla. ”Me haluamme pitää softan itsellämme. Koko Talenomin palvelutarjonta lähtee ideasta, että yrittäjä ei halua
tehdä paperitöitä. Jos yrittäjä selviää paperitöistään sekunnissa, se on hyvä.
Mutta jos siihen menee viisi, se on jo liikaa. Nyt kun olemme rakentaneet
softan ja palvelupuolen yhteen, rasitamme asiakasta mahdollisimman vähän. Asiakkaamme painaa vain yhtä nappia monen sijaan. Kilpailjoiden
järjestelmissä asiakkaan pitää tehdä monta vaihetta laskun hyväksymiseen.
Minä ajattelen, ettei yrittäjä sitä halua tehdä”, Harri Tahkola sanoo. Juha
Jutila uskoo vahvasti, että jos ohjelmistoa myytäisiin, asiat monimutkistuisivat liiaksi. Oman ohjelmiston käyttöönotto on ollut harvinainen, jopa
ainutlaatuinen, liike Talenomilta. Talenomin ratkaisu on muuttanut koko
kirjanpitoalaa. Viimeistään nyt on havahduttu, että perinteisellä mallilla
toimiminen ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto. ”Pienillä firmoilla ei
ole rahaa rakentaa omaa ohjelmistoaan, ja isoilla tapahtuu herkästi tämä
eriytyminen. Meidän tapamme toimia on hyvin poikkeuksellinen. Autamme ensisijaisesti yrittäjää, emme vain rahasta tällä nopeasti. Tämä on kaiken
selkäranka”, Jutila painottaa.
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uutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan
vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen. Tätä antiikin Kreikan
aikaista Sokrateen ajatusta uuden rakentamisesta Talenom on tietämättään toteuttanut läpi historiansa. Uuden rakentaminen ja sen myötä
tullut kasvu jatkuu yhä. Vuonna 2017 Talenomin liikevaihto oli runsaat 40
miljoonaa euroa, kaksi vuotta myöhemmin lukema hipoi jo 60 miljoonaa
euroa. Vuoden 2021 liikevaihto oli koronapandemiasta huolimatta yli 80
miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on neljän vuoden aikana kolminkertaistunut. Kasvun kausia yrityksessä on ollut kymmenittäin.
Yhtiön kasvu voidaan jakaa neljään osaan; tilitoimistojen ostot, laajeneminen valtakunnallisesti, aktiivinen myyntityö ja kansainvälistyminen.
Huomioitavaa toki on, että muun muassa digitalisointi ja pörssiin meneminen ovat vahvoja kasvun signaaleja. Ne ovat olleet keskeisessä roolissa ja
mahdollistaneet yhtiön siirtymisen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Jokin aika
sitten Talenomin uutisoitiin (Kauppalehti, 27.10.2020) elävän yhä aggressiivisemman kasvuvision voimalla. Tilitoimistoala on hyvin pirstoutunut,
alalla on tuhansia toimijoita. Se on osaltaan mahdollistanut Talenomin
kasvun. Talenom on ottanut haastajan roolin, kuten analyysitalo Inderesin
analyytikko Jari Honko totesi Talenom-seurannassaan kesäkuussa 2015.
Kauppalehti kuvailee Talenomia (Pörssianalyysi 5.2.2019) kasvutarinana,
joka saa jopa tilitoimiston näyttämään seksikkäältä. Kasvutarinan ensiaskeleet otettiin, kun Paavo Tahkola osti ensimmäisen tilitoimiston Pulkkilasta
vuonna 1982. Tämän jälkeen uusia ostoja on tehty kymmeniä. Vuonna
1991 Tahkolan tilitoimistoja oli 13 paikkakunnalla. Arto Tahkola painottaa, että tilitoimisto-ostojen tarkoitus oli alusta alkaen nostaa tekemisen
laatua ja tuoda alalle uutta, nimenomaan asiakkaan hyväksi. Asiakkaan etu
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oli myös Paavo Tahkolan toiminnan keskiössä. Paavo Tahkola kiersi Kirjanpitotoimistojen liiton tarkastajana kollegoiden toimistoja ja kertoi rakentavalla otteella, miten jokainen voisi parantaa oman yhtiönsä toimintaa. Näin
asiakas saisi myös entistä kattavampaa palvelua. Tilitoimistojen ostaminen
oli Arto Tahkolan mukaan isä-Tahkolan tapa mennä eteenpäin. ”Kun tuli
sopiva tilaisuus, siihen tartuttiin. Paljon me isän kanssa porisimme kaikesta,
ja juttelimme näistäkin asioista. Sieltä minä sain parhaat opit. Eteenpäin
menemisen into on oltava”, Arto Tahkola toteaa.
Kolme ensimmäistä vuosikymmentä olivat Talenomin kasvussa pitkälti tilitoimisto-ostoja Oulun läänin alueella. Ostoja laajennettiin matkan varrella
myös isännöitsijätoimistoihin, mutta ne myytiin sittemmin Paavo Tahkolan
veljelle. Talenom on jatkanut tilitoimistojen ostoja aina tähän päivään saakka. Ostettujen liiketoimintojen liikevaihto ei ole aina ollut iso, Talenomin
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matkaan on tarttunut kaikenkokoisia tilitoimistoja. Yhtiö on kulkenut pienin askelin suureksi toimijaksi alalla. Toimistoja löytyy tänä päivänä Ruotsia
ja Espanjaa myöten, mutta myös kotimaan kamaralla yritysostoja tehdään
yhä. Syyt tilitoimistojen halukkuudelle myydä liiketoimintansa Talenomille ovat moninaiset. Iisalmen Sanomat (26.11.2002) uutisoi yrityskaupan,
jossa Talenom osti Seppo Kumpulaisen omistaman Laskenta Oy:n. ”Yrityksen myynti tuli ajankohtaiseksi, koska tiedossa ei ollut sille jatkajaa omasta
perheestä”, Kumpulainen kommentoi Iisalmen Sanomille. Talenomin kiinnostus on imarrellut monia yrittäjiä. Markus Sippola oli toimitusjohtajana
Tilitoimisto Tuloslaskenta Oy:ssä ja osakkaana ATT-Yrityspalvelut Oy:ssä.
Sippola kertoo yllättyneenä iloisesti, kun Talenom ilmaisi kiinnostuksensa.
”Kyllähän se yllätti, että iso ja merkittävä toimija on kiinnostunut meistä.

”Piti saada parempi nimi,
joka olisi neutraalimpi.”
Jaakko Tahkola

Olimme hyvin otettuja tästä yhteydenotosta”, Sippola muistelee. ”Ala on
pirstaleinen, ja pieniä toimijoita on paljon. Toisen omistajan kanssa nähtiin,
että tälläkin alalla mennään kohti isompia yksiköitä ja entistä enemmän
kohti automaatiota. Että nyt on hyvä aika tarttua tehtyyn tarjoukseen”,
hän jatkaa. Myös Tatu Pätiälä (Addvalue Advisorsin toimitusjohtaja) innostui Talenomin tarjouksesta. Talenom ei kuitenkaan ollut ensimmäinen ja
ainoa, joka oli kiinnostuksensa ilmaissut. ”Talenomin kanssa meni ensitapaamisesta lähtien hyvin. Kauppoja neuvoteltaessa mietin, miten henkilöstö suhtautuu muutokseen, mutta Talenomilla henkilöstöasiat on hoidettu
hienosti, joten tästä ei tarvinnut kantaa huolta. Ne ihmiset tekevät palvelun,
ja asiakkaat ovat myöskin ihmisiä – palvelu tehdään ihminen ihmiselle”,
Pätiälä sanoo.
Pitäytyminen ja kasvaminen pohjoisessa Suomessa oli vahvasti Paavo Tahkolan linja. Sukupolvenvaihdos 1990-luvun lopulla toi mukanaan muutoksen
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tuulet. Tahkolan toinen polvi katsoi kauemmas, silmissä siinsi Helsinki
ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Isä-Paavolle asia kerrottiin toki ensimmäisten joukossa. Hän otti asian vastaan tyylilleen uskollisena, rauhallisesti hyväksyen. Kasvun juna kulki eteenpäin, sen tiesi Paavo Tahkolakin.
Helsingin valloitus alkoi vuosituhannen lopulla. Ensimmäinen toimisto
pääkaupungista ostettiin vuonna 2000. ”Ryhdyimme veljien Markuksen
ja Jaakon kanssa miettimään asiaa, ja automaattisesti siinä tuli mukaan
ajatus, että lähdetään muualle. Alkoivat nämä nurkat käydä pieniksi. Olihan se iso hyppy lähteä Helsinkiin”, Harri Tahkola toteaa. Veljekset tekivät
neljän v:n strategian, joka oli valtakunnallinen, vakavarainen ja varteenotettava vaihtoehto. Yhtiön ensimmäiset toimitilat pääkaupungissa sijaitsivat Itä-Helsingissä. Vaikka etelään oli lähdetty rohkeasti, Jaakko Tahkola
myöntää, että heillä oli itsetunto-ongelmia. ”Piti saada parempi nimi, joka

”Kaikki paperit oli jo tehty,
yhtiöstä oli tulossa Noctum.
Päätimme kokeilla vielä eri
domainpäätteitä uudelle
nimelle, jolloin selvisi, että
noctum.se vei ruotsinkieliselle
saatananpalvontasivulle.”
Harri Tahkola

olisi neutraalimpi”, Jaakko Tahkola sanoo. Oli aika irrottaa Tahkola-nimi yhtiön nimestä. Nimiasiaa puitiin yhdessä markkinointialan ihmisten
kanssa. Valinta ei ollut Talenom, Tahkolan tilitoimistosta oli tulossa kovaa
vauhtia Noctum. Nimi oli sopivan iskevä urbaaniin miljööseen. Se myös
viittasi yöeläimeen, pöllöön, joka oli yhtiön keulakuva. ”Kaikki paperit oli
jo tehty, yhtiöstä oli tulossa Noctum. Päätimme kokeilla vielä eri domainpäätteitä uudelle nimelle, jolloin selvisi, että noctum.se vei ruotsinkieliselle
saatananpalvontasivulle”, Harri Tahkola nauraa. Nimiasia nostettiin tämän
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jälkeen uudelleen pöydälle. Syntyi Talenom, jossa on vanhan nimen kaikua
vain ensimmäisen tavun verran. Kilpailijat käänsivät nimen aika nopeasti terroristiryhmä Talebaniksi, joka valtaa alaa turhankin aggressiivisesti.
”Lempinimi” elää yhä. ”Kaikkia alan toimijoita armoton laajeneminen ei
tietenkään miellytä, ja maakunnissa tilitoimisto kulkeekin varsin leikkisästi
nimellä Taleban.” (Kauppalehti, Pörssianalyysi 5.2.2019) Karusta kaiusta
huolimatta Harri Tahkola on kääntänyt asian Talenomin hyväksi. ”Ainakin
meidät on noteerattu”, Tahkola sanoo.
Kun Talenom otti 2000-luvun alussa ensimmäisiä askeliaan Helsingissä,
se tarvitsi lisää liikettä, kasvua ja näkyvyyttä. Yhtiö osti alkuvuodesta 2002
Helsingin Laskentakolmio Oy:n työntekijöineen, kolme vuotta myöhemmin Helsingin Laskentatoimi Oy:n. Harri Tahkola arveli tuolloin, että he

olivat tehneet jo 50–60 yrityskauppaa (Kaleva 11.5.2005). Vauhti oli ollut
kova. Helsingin tuoreen yksikön vetovastuuseen siirtyi nuori kauppatieteilijä Antti Aho. ”Olin juuri ja juuri oppinut tekemään kirjanpitoa, sitten
olinkin jo vetämässä tilitoimistoa. Tämä ehkä kuvastaa sitä, että Talenomilla
uskalletaan antaa vastuuta ja roolia. Ja olihan se itsellenikin näytön paikka,
jossa halusi onnistua”, Aho muistelee. Kun Aho astui Helsingin kakkostoimiston vetäjäksi, ensimmäistä johti Markku Hurme. Aho ja Hurme olivat
aisapari, jolla oli vahva bisneslatautunut ajattelutapa. Varsin pian Talenomin
kaksi helsinkiläistoimistoa sulautettiin yhteen, ja Helsingin yksikkö muutti
keskeiselle paikalle legendaariseen Makkarataloon. ”Olihan se jonkinlainen
etappi, että Talenom tuli paalupaikalle Helsingin keskustaan. Sillä oli iso
henkinen merkitys”, Aho painottaa. Siirrolla on merkitystä myös Talenomin
kasvutarinassa. Kun kaksi toimistoa yhdistyi, Talenom otti ensimmäiset

Toimintaa
2014
2009

Yhtiölle ensimmäinen
ulkopuolinen
pääomasijoittaja
(Teknoventure Oy)

Laajennus, toimistot
Turkuun, Poriin ja
Hämeenlinnaan. Lisäksi
asiakaspalvelupisteet
Kouvolaan ja Hyvinkäälle.

2012

Yhtiön ytneuvottelut

18

VUONNA 2014 | TYÖNTEKIJÖITÄ 500

2011

2013

2014

Muutto, yhtiön
pääkonttori
osoitteeseen
Nuottasaarentie
(Limingantulli), Oulu

Laajennus,
yhtiö avaa
toimiston Espoon
Leppävaaraan

Muutto, Helsingin
toimisto muuttaa
Töölönlahdenkadulle

98

paikkakunnalla

99

KASVU

askeleet tulevaisuuteen kirjoitetusta tavoitteestaan, kirjanpitäjästä konsultiksi. ”Ryhdyimme Helsingissä toimistojen yhdistymisen jälkeen eriyttämään asiakaspalvelua, neuvontapalvelua ja kirjanpitotoimintaa. Minä aloin
kehittää controller-konseptia ja rekrysin siihen ihmisiä. Päätimme, että
otamme sellaisia ihmisiä töihin, jotka tykkäävät olla konsulttityyppisissä
rooleissa”, Aho kertoo. Pian Aho sai työparikseen Vesa Filppulan. Heidän
tavoitteensa oli saada yhdessä Helsingin yksikön kannattavuus kuntoon.
”Otimme sähköisiä järjestelmiä käyttöön etunenässä. Helsingissä syntyi
tuolloin myös liiketoiminta-ajattelua, miten tilitoimistoa kannattaa hoitaa”, Aho kertoo. Talenom kulki ajattelussaan vahvassa etukenossa. Suomen
Taloushallintoliiton (ent. Kirjanpitotoimistojen liitto) toimitusjohtaja Juha
Ahvenniemi totesi Savon Sanomien haastattelussa, että tilitoimistojen arki
on yhä enenevässä määrin muuta kuin numeronpyörittelyä. ”Enää ei riitä,
että tekee pelkät rutiiniasiat sinällään oikein. Asiakkaat ovat aina odottaneet,
että ne saavat kaupan päälle neuvontapalvelut. Ongelma on ehkä enemmän
alan sisällä eli palveluja ei ole osattu markkinoida ja hinnoitella erikseen”,
Ahvenniemi totesi. (Savon Sanomat 8.6.2006)
Keväällä 2003 Talenom laajensi Jyväskylään. Kasvuvauhtia lisättiin neljä
vuotta myöhemmin, kun Talenom osti Keski-Suomen Yritystilit Oy. Kaupan myötä Jyväskylän yksikön henkilöstömäärä nousi kymmeneen. Harri
Tahkolan mukaan kauppa toi yhtiölle lihaksia toimia uskottavasti koko
keskisen Suomen alueella. ”Syksyllä 2007 tullessani lomilta takaisin töihin
sanoin muille, ettei tämmöisessä renkaidenpotkimisessa ole mitään järkeä. Pannaan vauhtia tähän ja tuplataan liikevaihto viidessä vuodessa”, Harri Tahkola
totesi (Kiviranta, Mäenpää, Poukka; Exit vol. 2, 2020).
Onnistuneen Jyväskylä-siirron jälkeen yhtiö lähti varsin retein askelin kohti
Tamperetta. Tampereelta yhtiöön oli liitetty jo vuonna 2005 pieni toimisto,
mutta nälkä kasvoi. Syksyllä 2010 Talenom osti kahden toimipisteen Tampereen Tilitoimisto Oy:n sekä Näsitilit Oy:n. Kauppojen myötä Talenomin
henkilökuntamäärä kasvoi 280:een. Kyseessä oli yhtiöhistorian isoin kauppa. ”Vaikka meillä oli paikallinen toimitusjohtaja, meni koko homma persiilleen. Haltuunotto epäonnistui täysin. Meillä oli kulttuuriongelma. Kun
on monta väliesimiesporrasta ja johtajaa, kulttuurin ja arvojen vieminen

on vaikeaa. Emme onnistuneet siinä ollenkaan”, Harri Tahkola tuumaa.
”Tampereen epäonnistumisen jälkeen siirryimme myyntiorganisaatioon,
jossa otetaan asiakas kerrallaan, ja palkataan sitä varten itse työntekijä. Saadaan suoraan sellaisia ihmisiä töihin, jotka rekryssä tuntuvat siltä, että he
ostavat meidän arvomme”, Tahkola jatkaa. Epäonnistuminen ei ollut uutta
Talenomille, Tampereen kaltainen integrointiongelma oli koettu aiemmin.
Kun Oulun Laskenta siirtyi Talenomille vuonna 1998, kulttuurin yhteensovittaminen epäonnistui. Tämä lienee yksi syy, miksi Tampereen startti
sapettaa yhä Harri Tahkolaa. Aiemmista virheistä ei ollut opittu tarpeeksi.
Molemmat toimistot kuitenkin nousivat jaloilleen, ja lopulta niiden henkilökunta myös allekirjoitti Talenomin ajatusmaailman. Helsingistä Tampereen yksikköön sittemmin siirtynyt Antti Aho kuvailee, että Tampere
on ollut lopulta yhtiön menestyksekkäimpiä tarinoita. Se kuitenkin vaati
paljon. ”Se oli kovaa, paikoin raskastakin. Oli paljon asiakaspoistumaa ja
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henkilöstöpoistumaakin. Mutta Helsingissä olin nähnyt, millainen on toimiva tilitoimisto, jossa on hyvät työntekijät ja tyytyväiset asiakkaat. Minulla
oli visio siitä, millainen Tampereen tulisi olla. Ajattelin heti, että tarvitsen
muutaman huipputyypin rinnalle. Sitten tuntui, että tästä kyllä noustaan”,
Aho muistelee.
Antti Aho sai Tampereella työkaverikseen muun muassa nuoren ja energisen
Juho Ahosolan. Kaksikon yhteistyö kantaa edelleen, miehet pitävät joka
viikko yhteisen juttutuokion. ”Meillä on myönteisiä vaikutuksia toistemme
työhön”, Aho toteaa. Juho Ahosola vahvistaa asian. ”Vastakohdat täydentävät toisiaan. Antti on harkitseva ja rauhallinen, minä toisentyylinen. Mutta
me molemmat opiskelemme paljon johtamista, luemme ja analysoimme.
Kyllä ne yhteiset perjantain hetket ovat aina viikon kohokohtia”, Ahosola
iloitsee. Ahosolan mielestä työntekijän itsensä kehittäminen on avainasia
siihen, että koko yhtiö kehittyy.
Tampereen epäonnistumisen kääntäminen onnistumiseksi vaati useamman
henkilönvaihdon aina toimiston johtajaa myöten. Lopulta kolmas johtaja
sai Tampereesta toivotun kopin. ”Onhan siinä valtava riski onnistumisen
ja epäonnistumisen välillä, kun tulee taloon ulkopuolelta ja valitaan tuollaiseen tehtävään. Eikä johtajaa voi siinä tilanteessa jatkuvasti vaihtaa, jos
halutaan ylläpitää mainetta, että Talenomilla saa ihan oikeasti epäonnistuakin. Ei ensimmäisestä virheestä olla sivuraiteille työntämässä. Meillä saa
kompuroida”, Harri Tahkola painottaa.
Tampereen kompuroinnin ja siiville nousun ohessa Talenom oli toiminut
aktiivisesti myös muualla Suomessa. Vuoteen 2014 mennessä yhtiö oli laajentanut toimintaansa muun muassa Turkuun, Poriin, Hämeenlinnaan,
Kouvolaan, Hyvinkäälle, Vantaalle, Espooseen ja Lahteen. Työntekijöiden
määrä oli kasvanut 450:een. Lukema paisui lähivuosina entisestään. Syyskuun 25. päivä vuonna 2014 Talenom ilmoitti Kalevassa rekrytoivansa Oulun konttorille jopa sata uutta tekijää.
Sekä henkilökunnan määrän että itse toiminnan kasvu 2010-luvulla vaativat toimitilojen laajentamista. Vaikka Talenom oli valtakunnallinen toimija,
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toimipaikkoja oli ympäri maata, yhtiö tarvitsi asianmukaiset tilat kotikaupungistaan Oulusta. Talenom rakennutti pääkonttorin Oulun Peltolaan. Rakennusliike Lapti Oy rakensi Talenomille viisikerroksisen toimitalon, jonka neliömäärä
on 8 000. Avajaisia vietettiin keväällä 2016. ”Nyt rakennettavan toimistotalon
sijainti on erittäin hyvä sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme kannalta.
Siihen on helppo tulla mistäpäin Oulun seutua tahansa”, Harri Tahkola sanaili yhtiön tiedotteessa 2014. Uusi pääkonttori oli ennen kaikkea osoitus siitä,
kuinka kauas oli edetty Paavo Tahkolan vuonna 1972 aloittamasta tilitoimistotoiminnasta. Työntekijäkaartille yhtiön kasvu on tuonut turvaa. ”Talenom
on vakavarainen, mikä luo turvallisuuden tunnetta meille työntekijöillekin”,
Business Operation -yksikön johtajana työskentelevä Piia Hasa sanoo.

”Olihan se jonkinlainen etappi,
että Talenom tuli paalupaikalle
Helsingin keskustaan. Sillä oli
iso henkinen merkitys.”
Antti Aho

Vuonna 2017 Talenom yhdisti voimansa laskun elinkaari- ja rahoituspalveluita tarjoavan Trust Kapital Groupin kanssa. Trust Kapitalin laskutuksen
ja rahoituksen ratkaisut tulivat osaksi Talenomin palvelukokonaisuutta, ja
samalla Talenom osti konserniin kuuluvan Trust Account -tilitoimistoliiketoiminnan. ”Yhteistyön myötä pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme täysin
uusia ratkaisuja myyntilaskutukseen, kuten esimerkiksi laskurahoituspalveluun.
Toteutuneessa kokonaisjärjestelyssä on kysymys ennen muuta suorituskyvyltään,
laajuudeltaan ja kapasiteetiltaan paremmasta myyntilaskutusprosessista”, Talenomin toimitusjohtajaksi samaisena vuonna siirtynyt Jussi Paaso kommentoi. (Savon Sanomat, 4.1.2017)

hän koki vuoden 2017 kieppeillä yhtiön kasvuvauhdin myötä tulleet
muutokset liian raskaina. ”Jatkuva turbulenssi ja sitä kautta syntynyt
epävarmuuden tunne olivat itselleni vähän liikaa. Jäin vuorotteluvapaalle ja irtisanouduin”. ”Tällä hetkellä seurailen Talenomin tarinan
jatkumista uudesta työpaikasta. Hyvin usein huulille nousee hymy näitä
tarinan uusia lukuja lukiessani. Sama vauhti ja ennakkoluuloton asenne
ovat tuottaneet tuloksia, jotka tekijänsä ovat ehdottomasti ansainneet.
Oli hienoa saada olla osa toimialan edelläkävijän tarinaa”, Siukonen
sanoo.
Yksi Talenomin kasvun mahdollistaneista tekijöistä on myynti. Yhtiö aloitti
vuonna 2010 oman myyntityönsä, mikä oli varsin poikkeavaa alalla. Vastaavaa harva, tuskin kukaan, teki. Aktiivinen myynti nostettiin strategiseksi valinnaksi 2010, yritysostoissa päätettiin pitää tauko. Myynnillä on ollut

”Aktiivisuus kaikessa
oli myynnin avainsana.
Lähestyimme yrittäjiä isolla
volyymilla ja tapasimme
valtavan määrän asiakkaita.”
Timo Hintsala

Kasvu jatkui ja kiihtyi koko 2010-luvun. Taysin talouspäällikkönä toimiva Heli Siukonen oli Talenomilla pitkään esimiestehtävissä, mutta

valtava merkitys Talenomin kasvun tiellä. Myynnin osaajaksi ja arkkitehdiksi
palkattiin Jussi Paaso. Paason rinnalla myynnin parissa ahersi Timo Hintsala,
joka toimi Helsingin aluejohtajana. ”Myynti oli tilitoimistoalalla täysin outo
juttu ja pitkään se sitä olikin. Me menimme vastavirtaan. Alalla ei ollut totuttu siihen, että tilitoimistopalveluja voi myydä. Tämä vaati paljon työtä myös
talon sisällä, mutta lopulta myynnistä tuli luonteva osa toimintaa”, Hintsala
kertoo. Myynti kehittyi Hintsalan mukaan valtavin harppauksin. Talenomille
tuotiin toimintatapoja muilta toimialoilta. ”Aktiivisuus kaikessa oli myynnin avainsana. Lähestyimme yrittäjiä isolla volyymilla ja tapasimme valtavan
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määrän asiakkaita”, Hintsala sanoo. Puheluja yrittäjille tehtiin satojatuhansia ja konkreettisia tapaamisia kymmeniätuhansia, Hintsala arvioi. ”Yrittäjän mieli on samanlainen kaikkialla”, Hintsala
sanoo. Myyntikulttuurin luominen Talenomille
on ollut merkittävä kasvun mahdollistaja, sitä ei
kuitenkaan katsottu aina suopein silmin. ”Meitä
taidettiin pitää Taloushallintoliitossakin pienenä
häirikkönä, myyntityötämme oudoksuttiin, mutta
kyllä sitä ihaillenkin katsottiin. Asiakastyytyväisyys
oli korkea, ala alkoi pikkuhiljaa murtua tälle”,
Hintsala toteaa. Myyntityö ja aktiivinen asiakashankinta kulkivat käsi kädessä, samaan aikaan
oli tärkeä kehittää palveluita. Yrittäjän pulssilla
piti pysyä. Talenom loi Suomessa tällä saralla kokonaan uuden uran. Uran auraamista jatketaan
nyt maailmalla, kun myyntityötä on alettu tehdä
Ruotsissa ja Espanjassa. ”Umpihankeen puskeminen ja ladun aukaiseminen on rankinta”, Hintsala toteaa.
Myyntityön korostamisen lisäksi Talenom tarttui 2010-luvulla myös franchisingin tarjoamiin
mahdollisuuksiin. Ensimmäiset yrittäjävetoiset
toimipisteet avattiin keväällä 2015. Yhtiön johto
uskoi, että uudella tavalla tavoitetaan yrityksiä entistä paremmin. ”Pystymme tarjoamaan franchising-yrittäjälle yhden tilitoimistoalan parhaista
konsepteista, joka on testattu menestyksekkäästi useiden vuosien ajan”, franchising-liiketoiminnasta vastannut Timo Hintsala kommentoi
Talenom osti keväällä 2021 ivalolaisen Tilipalvelu
Pirkko Kemppainen Oy:n. Yhtiön edellinen yrittäjä
Arto Appelgren jatkoi työskentelyään Talenomin
palveluksessa yritysoston jälkeen.
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Talenomin helmikuussa 2015 lähettämässä tiedotteessa. Pörssiytymisen
kynnyksellä ollut yritys toimi tuolloin 18 paikkakunnalla. Kolmen seuraavan vuoden tavoitteeksi asetettiin levittäytyminen 20 kaupunkiin ja liikevaihdon tuplaaminen. Vuonna 2015 liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa.
Talenomilla uskottiin, että tekijöitä löytyy, olihan Oulun kirjanpitomarkkina paikoin ylikuumentunut, Harri Tahkola tuumaili. (Kaleva, 20.2.2015)
Jussi Paaso ja Timo Hintsala käynnistivät franchisingin konseptoinnin. He
loivat sopimuspohjan, jota vietiin uusille yrittäjille. Kaksikko kiersi Suomea
ja hankki toimintamallin ensimmäiset yrittäjät. Innostusta asiaan ei ensimetreillä ollut niin paljon kuin Paaso ja Hintsala toivoivat. ”Innostus oli kova
meillä ja mukaan lähteneillä yrittäjillä. Voi sanoa nyt jälkikäteen, että näimme
koko homman potentiaalisena. Konsepti muuttui matkalla aika paljon myynnillisempään suuntaan”, Hintsala myöntää. Franchisingin rakentaminen vei
aikaa. ”Toisaalta se oli ihan hyväkin, saatiin siinä saumassa rauhallisesti testattua toimintamallit kuntoon. ”Seuraavana vuonna hakijamäärät kasvoivat
jo hyvin”, franchisingin parissa työskennellyt Antti Halonen kertoo.
Talenomin franchising-yrittäjien ketju laajeni lopulta läpi Suomen. Loppuvuonna 2021 franchising-yrittäjiä oli 26. Pohjoisin toimipiste löytyy Rovaniemeltä ja eteläisin pääkaupunkiseudulta. Laukaassa franchising-yrittäjänä toimiva
Mikko Römpötti teki ensimmäisen uransa Ilmavoimissa. Kun eläkepäivät koittivat, Römpötti
tarttui Talenom-yrittäjyyteen mielellään.
”Kun aikaisemmin en ollut tällaista
hommaa tehnyt, niin tietenkin
kävi mielessä, onnistuuko tässä.

Toisaalta selkeät ohjeistukset Talenomin puolelta loivat luottamusta. Tuntui, että
jos ohjeet opiskelee ja tekee töitä niiden mukaan, niin on mahdollisuus menestyä”, Römpötti totesi (kokemuksia.fi-sivusto 2016). Talenomin konsepti sopii myös pariskunnille. Espoolaiset Katja ja Janne Paavola olivat miettineet
pitkään yrittäjiksi ryhtymistä, mutta sopivaa vaihtoehtoa ei löytynyt. Lopulta
he törmäsivät Talenomin franchising-yrittäjyyteen, joka vaikutti helpolta ja
hyvältä vaihtoehdolta. Kaikkea ei tarvinnut luoda nollasta, vaan yrittäjä sai
käyttöönsä valmiin brändin. Paavolat pitivät myös Talenomin tavasta ajatella
asiakkaiden parasta. Lisäksi molemmat ovat saaneet Talenomilta koulutusta
ja valmennusta yrittäjyyteen. ”Asiakastapaamiset ovat ihan parasta tässä työssä.
Saa kuulla yrittäjien tarinoita siitä, mistä he ovat lähteneet liikkeelle ja missä
ovat nyt. Se on aivan mahtavaa, ja siinä kun vielä pystyy jotenkin auttamaan,
niin se on ihan parasta”, Janne Paavola tiivisti (kokemuksia.fi-sivusto, 2016).

”Onhan se näyttänyt aina välillä,
että on saavutettu lakipiste.
Sitten onkin pistetty uusi
vaihde lisää, ja ollaan taas aivan
toisessa tilanteessa.”
Stefan Björkman

Kansainvälistyminen. Se on Talenomin neljäs kasvun osa. Eteran ex-toimitusjohtaja Stefan Björkman näkee, että Talenomin kansainvälistyminen
on ennen kaikkea rohkeuden esiinmarssi. ”Olen katsonut yritystä etäältä,
mutta onhan se näyttänyt aina välillä, että on saavutettu lakipiste. Sitten
onkin pistetty uusi vaihde lisää, ja ollaan taas aivan toisessa tilanteessa.
Monessa kohdassa olen epäillyt, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun yhtiö lähti
Suomesta Ruotsiin”, Björkman tiivistää monen tunnot Talenomin kansainvälistymisaikeista. Myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola aisti muiden epäilykset. Tilanne oli tuttu monista vastaavista hetkistä,
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jolloin perheyhtiön johtohahmo pyrki luomaan ympärilleen uskoa epäuskon sijaan. ”Jos rahoittaja, yhteistyökumppanit, omistajat ja oma henkilökuntakin epäilevät ajatusta, olet vähän yksin toisella puolella. Et tietenkään
voi siinä tilanteessa näyttää heikkouttasi muille, että kyllä tämä minuakin
vähän huolestuttaa. Itsekseen pohtii, voivatko kaikki muut olla väärässä
ja minä oikeassa. Joka kerta olen sitä kysymystä itselleni esittänyt, kun on
otettu seuraava askel. Mutta jotenkin loppukuva on vain niin vahva,” Harri
Tahkola kertoo. Miehen usko kansainvälistymiseen oli suuri, sama tunne
oli muulla johdolla. ”Minun iso kuvani on kirkas: mitä yrittäjä tarvitsee,
mihin suuntaan maailma on menossa. Kaikki hyvä seuraa kyllä perässä, kun
tekee oikeita asioita”, Harri Tahkola uskoo.
Talenom solmi ensimmäisen kansainvälisen kauppansa keväällä 2019 ruotsalaisen tilitoimisto Wakers Consulting AB:n kanssa. Perheyhtiö siirtyi Talenomille 30 työntekijänsä voimin 27 miljoonalla kruunulla eli 2,6 miljoonalla
eurolla. Summa oli sama kuin Wakersin liikevaihto vuonna 2018. ”Onnistuimme löytämään haluamastamme markkinasta tilitoimiston, jonka rakenteen ja osaamisen päälle on mahdollista rakentaa ja kasvattaa Talenomin ydinkonseptin mukaista tilitoimistoliiketoimintaa. Tulemme ottamaan Ruotsissa
käyttöön orgaanisen kasvustrategiamme mukaiset toimintatavat ja aloitamme
aktiivisen myyntityön. Samalla arvioimme jatkuvasti Suomessa erinomaisen
tehokkuutensa osoittaneen kirjanpidon tuotantolinjan osien mahdollista hyödyntämistä myös Ruotsissa. Aktiivisen tutkinnan alla ovat sekä palvelutuotantomme prosessiosaamisen että oman ohjelmistokehityksemme teknologisen
osaamisen suora hyödyntäminen Ruotsin markkinoilla”, Talenomin toimitusjohtaja (2017–19) Jussi Paaso totesi yhtiön tiedotteessa huhtikuussa 2019.
Talenomin ensimmäinen Ruotsin-kauppa noteerattiin oitis myös osakemarkkinoilla. Osakestrategi Juha Kinnunen huomautti analyysitalo Inderesin nettisivuilla kommentissaan (5.4.2019), että vaikka yritysosto heikentää yhtiön suhteellista kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, Talenomin
kannattavuus skaalautuu kauniisti ylöspäin. ”Ensivaikutelman perusteella
yritysosto luo omistaja-arvoa ja samalla arviomme Ruotsin laajentumisen riskeistä laskee huomattavasti. Kansainvälisen kasvun strategia kääntyykin nyt
enemmän mahdollisuudeksi kuin riskiksi, mikä laskee myös Talenomin lyhyen
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aikavälin riskiprofiilia”, Kinnunen kirjoitti ja totesi lopuksi odottavansa
yhtiön kasvavan 21 prosenttiyksikön verran.
Ruotsin valloitus ei jäänyt yhteen, se sai jatkoa. Toisen kaupan Talenom solmi
tukholmalaisen Niva Ekonomi AB:n kanssa toukokuussa 2020. Kauppahinnaksi muodostui 1,1 miljoonaa euroa. Tukholmalaisen tilitoimiston palveluksessa työskenteli 17 henkilöä, yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljoonaa euroa.
”Niva Ekonomi AB on kasvanut ja uudistanut tilitoimistoalaa aktiivisesti jo
vuosikymmenen ajan. Talenom on meille täydellinen kumppani tälle matkalle. Jaamme saman näkemyksen palvelun, prosessien ja teknologian merkityksestä ja tulemme varmasti olemaan yhdessä yksi Ruotsin johtavia alan
toimijoita”, Camilla Niva, Niva Ekonomi AB:n perustaja ja toimitusjohtaja
kertoi tiedotteessa. Kolmas kauppa solmittiin syyskuussa 2020, kun Talenom
laajensi tilitoimisto-ostollaan toimintaansa myös Göteborgiin ja Malmöhön.
Tässä vaiheessa mukaan hyppäsi pienasiakkaisiin keskittynyt Frivision. Kun
vauhtiin oli päästy, kaupankäynti jatkui ruotsalaisten kanssa joulukuussa
2020. Talenomin vahvuuteen liittyi kaksi tilitoimistoa, Ekonomianalysis KL
AB ja Persson & Thorin AB. Näiden kauppojen myötä Talenom laajensi
toimintaansa Växjöhön. Vuoden 2021 ensimmäinen Ruotsin-kauppa tehtiin maaliskuussa, jolloin Talenom sai lisävahvistusta riveihinsä nackalaisesta
tilitoimistosta Crescendo AB:sta sekä Östersundissa ja Åressa toimistojaan
pitäneestä Progredo AB:sta. Kauppojen yhteydessä Talenom tiedotti yhtiön
liikevaihto-odotteen olevan 78–82 miljoonaa euroa ja liikevoiton 14–16 miljoonaa. ”Asemamme Ruotsin tilitoimistomarkkinoilla vahvistuu jatkuvasti.
On hienoa saada joukkoomme kaksi erinomaista toimistoa, jotka ovat jo pitkään ja hyvällä menestyksellä toimineet vahvasti asiakaslähtöisellä liiketoimintamallilla. Yhdistämällä voimamme voimme tarjota yrittäjäasiakkaille Östersundissa, Åressa ja Nackassa entistä parempaa palvelua. Samalla laajennamme
mahdollisuuksia kiihdyttää Talenomin liiketoiminnan kasvua Ruotsissa. Toivotamme uudet toimistot lämpimästi tervetulleeksi Talenomille”, Talenomin
toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala totesi keväisessä tiedotteessa.
Kansainvälistymisen kasvukanava on nyt auki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola näkee sen ilahduttavana askeleena, joka toki vaati runsaasti töitä. Hänen mukaansa kaikki aikaisemmat yhtiön tekemät
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yrityskaupat kotimaassa ovat olleet ennen kaikkea hyviä harjoituksia kansainvälisille vesille siirtymisessä. Silti haastekerroin on isompi kuin kotimaan kamaralla. ”On oikeasti matka saada väki oivaltamaan ja syömään
samaa leipää. Kirjanpitäjät ja palkanlaskijat ovat tasaisia ja rauhaa rakastavia, heitä nämä kaupat pelottavat. Se pitää tiedostaa. Sitten kun mennään
kansainväliselle puolelle, haastekierros lisääntyy. Muutosvauhti on varmasti
hitaampi kulttuuristen asioiden osalta, mutta nyt ollaan senkin suhteen askeleen viisaampia. Viesti on, että keneltäkään ei työ lopu. Siitä pitää samalla
huolehtia, kun tehokkuus paranee”, Harri Tahkola tiivistää.

”Viesti on, että keneltäkään ei
työ lopu. Siitä pitää samalla
huolehtia, kun tehokkuus
paranee.”
Harri Tahkola

Ruotsin jälkeen vuorossa oli Espanja. Talenom tiedotti heinäkuussa 2021 toteuttavansa kasvustrategiaansa ja osti Avail Services SL -toimiston Barcelonasta.
Näin yhtiö laajensi toimintaansa myös Espanjan markkinoille. Kauppahinta
oli 1,89 miljoonaa euroa. ”Olen todella innoissani avauksestamme Espanjaan.
Espanjan markkinat ovat digitalisaation murroksen kynnyksellä ja lisäksi liike-elämä on selkeästi piristymässä”, toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala iloitsi
kesällä 2021. ”Espanjan markkinoiden potentiaali on merkittävä. Otamme
ison askeleen strategiamme toteuttamisessa”, sanoi puolestaan kansainvälisistä
liiketoiminnoista vastaava johtaja Tuomas Iivanainen kaupan jälkeen.
”Viiden vuosikymmenen jatkuvan kasvun myötä Talenomissa tiedetään jo
lähes itsestäänselvyytenä, että se mitä tänä päivänä tehdään, ei ole enää
vuoden päästä riittävä. Näin se on ollut, ja näin se tulee olemaan”, Harri
Tahkola toteaa.
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Talenomin työntekijöiden määrä on
kasvanut vuosikymmenten aikana yli
tuhanteen. Kuvassa Oulun pääkonttorilla
työskentelevä Hanna Härmä.

Yhtiön uusi pääkonttori
rakennettiin Oulun
Peltolaan, osoitteeseen
Yrttipellontie 2.
Vuonna 2015 pidettiin
harjannostajaiset,
ja henkilöstö pääsi
tutustumaan tuleviin
työtiloihinsa.
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örssilistautuminen ei ole kovin tavanomainen tapa kasvattaa liiketoimintaa. Talenom on toistaiseksi ainoa Helsingin pörssin päälistalle noussut tilitoimistoyritys. Nousun jälkeen yhtiön osake on
kallistunut yli 400 prosenttia, sen markkina-arvo on tällä hetkellä 435
miljoonaa euroa. Sijoittajat uskovat Talenomin kasvuun. (Talouselämä,
26.12.2020)
Ajatus pörssiin menemisestä syntyi hiljalleen, kun Harri Tahkola aloitti
Talenomin toimitusjohtajana veljensä Jaakon jälkeen vuonna 2003. Harri
Tahkola tunnetaan suuruudenhulluista ajatuksistaan sekä korkealla liitelevistä tavoitteistaan. Oli selvää, että kun hän astuu ruoriin, vauhti kiihtyy.
Tai kuten Harri Tahkola itse kuvailee, Talenom siirtyi vahvan kasvun tielle. Uuden toimitusjohtajan mukaan asiat etenivät kuitenkin verkkaisesti.
Vuonna 2007 Harri Tahkola päätti, että yhtiön liikevaihto tuplataan viidessä vuodessa. Visio oli vahva.
Ensimmäinen ulkopuolinen pääomasijoittaja tuli mukaan vuonna 2009.
Teknoventure Oy mahdollisti yhtiön seuraavat askeleet. Talenom oli käyttänyt resurssinsa digitalisaatioon, rahavarat alkoivat huveta. ”Lähdimme
omistajien pyynnöstä merkittäväksi vähemmistöomistajaksi ja tarjoamaan
”muskeleita” kasvun varmistamiseksi”, Teknoventure Oy:n toimitusjohtaja
Ilkka Lukkariniemi perusteli mukaanlähtöä (Kaleva, 11.12.2009). Ensimmäinen ulkopuolinen pääomasijoittaja tarkoitti perheyhtiössä muutoksia
yhtiön hallituksen penkkijakoon. Puheenjohtajaksi nousi kauppaneuvos
Taisto Riski. Riski tiesi Harri Tahkolan vahvan ja kasvuhaluisen otteen.
Hän pyrki tukemaan toimitusjohtajaa kaikin tavoin, vaikka tiesi, että eriäviä mielipiteitäkin on. ”Kun ei ole yhtiöstä lähteviä rasitteita, pystyy katsomaan ulkopuolisin silmin koko toimintaa”, Riski toteaa.

Vuonna 2012 Harri Tahkolan oli jälleen aika lähteä pääomasijoittajakierrokselle. Pääomakierrokselta tarttuivat mukaan eläkeyhtiö Etera sekä Tesi
(Suomen Teollisuussijoitus Oy). Tesin sijoitusjohtaja Juuso Puolanne aloitti
yhteistyönsä Talenomin kanssa vuonna 2013. Hänen tehtävänsä Tesillä on
kasvuyhtiöiden arvonluonti. Puolanne näki Talenomin varsin pienenä yhtiönä, toimialakaan ei houkutellut. Sijoitusta kuitenkin puolsi se, että henkilöstö oli laajasti omistajina, Tahkolan perheellä oli merkittävä vaikutusvalta yhtiössä. ”Suomessa kasvollisia perheomistajia ei ole liikaa. Ruotsissa tai
Keski-Eurooppassa perheyhtiöitä tulee paljon enemmän vastaan, Suomessa
omistajuus on hajaantuneempaa. Kasvollinen perheomistaja tuo aina pitkäjänteisyyttä yhtiön kehittämiseen”, Puolanne kuvailee Talenomia. Hän
muistuttaa, että vähemmistösijoittajan on syytä olla aina valppaana. Sitä Tesi
oli myös Talenomin tapauksessa, kunnes yhteiset toimintatavat selkiintyivät. Harri Tahkolan villit visiot pohdituttivat alussa. Sijoittajan luottaminen
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yrittäjän intuitioon ja perheen tavoitteisiin on aina haastavaa ilman kattavaa
analyysia. ”Pyrimme alkumetreiltä lähtien varmistamaan, että yhtiön etu on
kaikille ensisijainen. Nyt kun tilannetta katsoo jälkikäteen, niin kyllähän
perheen ja yhtiön tavoitteet olivat täysin yhteneväiset”, Puolanne myöntää.
Tesi oli lopulta Talenomin kelkassa viisi vuotta. Harri Tahkolan lupaama
kova kasvu piti kutinsa. Talenomin hallituksen puheenjohtaja (2009–16)
Taisto Riski toteaa, että hänen aikanaan Talenom kasvoi kohisten. ”Automaatio saatiin kuntoon kovan väännön jälkeen, mikä mahdollisti kasvun.
Lisäksi myyntiorganisaatioon panostaminen oli tärkeää kasvun kannalta.
Nämä olivat kasvun kaksi keskeisintä asiaa. Meillä oli koneisto, joka mahdollisti, että kasvua voidaan ottaa sisään, ja myyntiorganisaatio, joka hoiti kasvun. Tämän jälkeen voitiin lähteä hakemaan julkista listautumista”,
Riski analysoi.

Matka pörssiin oli Harri Tahkolan mukaan ehdottomasti yhtiön historian
tiukimpia paikkoja. Tahkola oli käynyt tutustumassa pörssiin ensimmäisen
kerran vuonna 2013, mutta aika ei ollut kypsä. ”Kyllä koko pörssiin meneminen on lähtenyt Harrin (Tahkola) ambitiosta. En ollut sitä vastaan,
mutta ei se minulle koskaan ollut intohimo. Sen myötä meille tuli ajankohtaiseksi miettiä yhtiön omistussuhteita, joita sitten muutettiin. Tämä
mahdollisti minulle, että saatoin harkita tulevaisuudessa myös siirtymistä yhtiön ulkopuolelle”, Markus Tahkola kertoo. Harri Tahkola tuumaili
pörssiytymistoimille myös vaihtoehtoa. Mieleen nousi ajatus ulkomaisesta
pääomasijoittajasta, jolle suomalaisen tilitoimiston vetohahmon visio ei olisi ehkä ollut ykkösprioriteetti. Oli pelko, että tuhansien metsien ja järvien
maa, takapajula, olisi keikkunut ulkomaisen sijoittajan asialistalla taaimmaisena. Ajatusleikki kauhistutti Tahkolaa, joten pörssiytymisvaihtoehto
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Pörssiytyminen vei Talenomin johtoryhmän Yhdysvaltoihin.
Kuvassa vasemmalta oikealle Sakari Jorma, Timo Hintsala, Antti Aho,
Otto-Pekka Huhtala ja Jussi Paaso.

”Pojat haukkoivat henkeä. Kyllä
siinä varmaan jokunen mietti,
että nyt on lähtenyt sokka irti.”
Harri Tahkola

vahvistui entisestään. Syksyllä 2014 Harri Tahkola tallusteli johtoryhmän
eteen ja kertoi yhtiön suuntaavan seuraavaksi pörssiin. ”Pojat haukkoivat
henkeä. Kyllä siinä varmaan jokunen mietti, että nyt on lähtenyt sokka irti”,
Harri Tahkola naurahtaa. Hän, tai kukaan muukaan johtoryhmästä, ei nähnyt edessä siintävää turbulenssia. Tahtotila oli vahva, mutta sitä koeteltiin
samaisena syksynä johtoryhmän henkilökohtaisilla kriiseillä. Oli vakavia
sairauksia, parisuhdekriisejä ja talo-ongelmia. ”Oli pelkkää mustaa. Lisäksi firma tarvitsi lisää rahaa, piti tehdä pääomakierros. Aamulla purettiin
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siviiliasiat, iltapäivällä päätettiin mennä pörssiin. Konkurssistakin keskusteltiin. Rohkeutta tai luottamusta tulevaan ei puuttunut. Aivan älyttömästä
helteestä kyettiin rakentamaan tahtotila”, johtoryhmässä jo tuolloin ollut
nykyinen toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala sanoo. Hän listaa vahvuudekseen sen, että pystyy toimimaan tehokkaasti paineen alla. Tämä taito oli
nyt tarpeen. ”Mitä pahempi kriisi, sen levollisemmaksi menen. Niin isoa
ongelmaa ei ole, etteikö siitä voisi jotenkin selvitä. Nukun ja liikun hyvin.
Isona siunauksena näen myös sen, että minulla on iso perhe. Se vie ajatukset
toisaalle”, yhdeksän lapsen isä Huhtala toteaa.
Lisäpainetta pörssiytymiseen saatiin alkuvuonna 2015, kun Talenomin
kilpailija Accountor ilmoitti listautumisaikeistaan. Tämä aiheettomaksi
sittemmin osoittautunut ilmoitus pisti vipinää talenomilaisten kinttuihin. Talenom halusi olla alansa ensimmäinen, joten pörssiin menemistä
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aikaistettiin muutamalla kuukaudella. Hiki oli tulla, johtoryhmässä tuolloin olleet miehet myöntävät. ”Lähdimme tiukasta paikasta hyökkäämään.
Kasvun keskeyttäminen ei ollut vaihtoehto. Listauduimme kesäkuun 11.
päivä vuonna 2015. Johto kävi heikolla hapella, vaikka omasta mielestäni
olin työkykyinen. Kyllä Otto-Pekka (Huhtala) oli tässä kaikessa tärkeä, hän
pyöritti perustekemistä”, Harri Tahkola kiittelee. Tieto pörssiin pamahtamisesta tuli Talenomin väelle yllätyksenä toukokuussa. Asiaa piti sulatella
vähän joka osastolla.

”Aamulla purettiin siviiliasiat,
iltapäivällä päätettiin mennä
pörssiin. Konkurssistakin
keskusteltiin. Rohkeutta
tai luottamusta tulevaan ei
puuttunut.”
Otto-Pekka Huhtala

Ennen listautumistaan Talenom ilmoitti, että se pyrkii keräämään listautumisannillaan jopa 15 miljoonaa euroa. Yhtiö tarjosi runsaat kaksi miljoonaa uutta osaketta merkintähinnalla 7,36 per osake. ”Listautumisannilla
kerättävillä varoilla mahdollistamme vielä nopeamman orgaanisen kasvun.
Laajempi omistuspohja tarjoaa meille hyvän kasvualustan”, Harri Tahkola
kommentoi (Kaleva, 21.5.2015). Talenom listautui Helsinki Nasdaq First
Northiin vuonna 2015. Vaikka yhtiö keimaili lehtiotsikoissa hymyileväisenä saavutuksestaan, ei menestystä edeltänyttä myrskyä ollut unohdettu.
Otto-Pekka Huhtalan mukaan myrsky opetti entistä syvempää nöyryyttä
elämää kohtaan. ”Se, mitä saamme elämässä, on lahja. Sitä pitää parhaalla
mahdollisella tavalla käsitellä, asiat voidaan ottaa milloin vain pois. Tämä
aika opetti minua ymmärtämään ihmisenä ja esimiehenä muita”, Huhtala
pohtii.
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Kesäruno
Kesä tulee ja yllättää
joku päivä lämmöllään
Antaen virtaa ja energiaa
tehdä jotain mukavaa.
Vaikkapa halkoja hakaten
tai nurmikolla maaten.
Tuhlaa päiväsi kesäiset,
niin kuin vain ikinä haaveilet.

Harri Tahkola runoili Kesärunon
työntekijöilleen samalla, kun hän kertoi
yhtiön listautumisesta Meidän kesken
-kirjeessä kesäkuussa 2015.
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Kun Talenom meni Helsingin pörssiin kasvuyhtiönä, listautumisissa oli tapahtunut positiivinen
käänne hitaahkon kasvukauden jälkeen. Vuoden
2015 aikana pörssiin listautui 12 yritystä, mikä
oli enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla. Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl
kertoi (STT, 7.12.2015), että suomalaisyhtiöt
ovat lähteneet hakemaan pörssistä kasvua ja kansainvälistymistä. Rosendahl myönsi myös, että
sijoittajien kiinnostus on ollut kauttaaltaan hyvää. Kysyntää riitti. Suomi ei ollut ainoa ilmiössä
kylpevä, Ruotsissa tilanne oli edennyt todelliseksi
buumiksi. Pohjoismaissa listautumisia oli vuonna
2015 peräti 86, joista yli 60 merkittiin Tukholman pörssiin. Talenomin kanssa Helsingin pörssin First North -listalle listautuivat Elite Varainhoito, FIT Biotech, Robit, Savosolar ja Detection
Technology. Päälistalle kipusivat samaisena vuonna Consti, Evli Pankki, Kotipizza, Pihlajalinna,
Asiakastieto Group sekä Piippo. Leipurin Oy perui listautumisensa viime metreillä, kun Venäjän
ruplan valuuttakurssi romahti. (STT/Keskisuomalainen, 8.12.2015) Johtoryhmässä ollut Mikko
Siuruainen näkee, että Talenomin pörssiytyminen oli yhtiöltä ennen kaikkea pitkäikäinen sijoitus. ”Se on yhtiön jatkuvuuden kannalta hyvä. Se
tuo pitkäjänteisyyttä”, Siuruainen sanoo.
Talenomin huolet eivät olleet ohi. Yksi sijoittajista ryhtyi myymään osakkeitaan liian aikaisin,
Talenom selvitti tiensä pörssin päälistalle vuonna
2017. Kuvassa Otto-Pekka Huhtala (vas.), Sakari
Jorma, Jussi Paaso, Antti Aho ja Timo Hintsala.
Jussi Paaso pääsi toimitusjohtajana myös
soittamaan pörssin kuuluisaa kelloa.
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minkä seurauksena yhtiön kurssi tippui. Liikevoittokin sukelsi, yhtiö teki tappiota vuoden
loppupuoliskolla 1,5 miljoonaa euroa. Voiton
lasku johtui isoista poistoista sekä kasvaneen henkilöstön kustannuksista. Hikikarpalot palasivat
Talenomin johtoryhmän otsalle, joulukuussa
annettiin negatiivinen tulosvaroitus. ”Olihan ne
tiukimpia aikoja henkisesti, jos olet ensin rinta
rottingilla sanonut kavereille ja kaikille muillekin, että sijoittakaa rahanne meihin. Että rahat
ovat hyvässä turvassa. Sitten osakkeiden arvo alkaa tippua. Ihmiset ovat sillä tavalla fiksuja, että
harva sitä ääneen sanoo, mutta kyllä minä sen
aistin, että kaverit olivat siinä vaiheessa vähän

”Pörssiytyminen oli
hirmu inspiroivaa.”
Timo Hintsala

katselussa”, Harri Tahkola myöntää. Tesin sijoitusjohtaja Juuso Puolanne vahvistaa, että yhtiön
alkutaival pörssissä oli haastava. Harri Tahkolan
aatoksissa oli lisäksi taka-alalle jättäytyminen toimitusjohtajan tehtävistä heti First North -listautumisen jälkeen. Hän malttoi kuitenkin mielensä
ja jäi sivuun vasta vuoden 2016 jälkeen. ”Meni
niin huonosti. Päätin, että en halua jättää yhtiötä

Kuvassa Talenomin työntekijät Johanna Saariniemi ja
Antoniina Haukka Oulun pääkonttorilla.
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seuraajalle tässä kunnossa. Tiesin, että seuraavat vuodet tulisivat olemaan
paremmat, jolloin poisjääntikin on helpompaa”, Tahkola toteaa.
Vuosi 2016 oli kaikin tavoin kevyempi, vaikka johtoryhmässä edeltänyt vuosi
oli vaatinut veronsa. Voimia kerättiin, ja Talenom paransi asemiaan pörssissä.
Yhtiön uusi toimitusjohtaja (2017–19) Jussi Paaso pääsi ensi töikseen saattamaan Talenomin päälistalle. ”Vaikka Talenom pääsi päälistalle nopeammin
kuin alkujaan ajattelimme, ei yhtiöllä minun mielestäni ollut liian kova vauhti. Tulos kasvoi koko ajan tietyn määrän, mikä ohjasi Talenomin toimintaa.
Ei minua olisi hirvittänyt, vaikka vauhti olisi ollut kovempikin”, värikkäänä
ja vahvana persoonana tunnettu Jussi Paaso painottaa. Päälistautumisvuoden ensimmäinen puolivuotiskausi näytti hyvältä. Liikevaihto kasvoi ensim-

Talenomiin Tesi oli analysoinut yhtiön hyvin tarkasti ja tehnyt ennusteen,
kuinka yhtiön liiketoiminta voisi kehittyä. ”Olen nähnyt satoja ennustuksia. Tämä oli sellainen case, että missään en ole nähnyt näin hyvin sijoitushetkellä tehdyn ennusteen osuneen kohdilleen kuin tässä. Ei se nyt ihan
eurolleen mennyt, mutta melkein”, Puolanne sanoo yhä ihmetystä äänessään. Talenomin kurssi nousi ensimmäisenä vuonna huimat 74 prosenttia.
”Kyllähän se aika hienolta näyttää, kun yhtiö listautuu tilitoimistona ja
kehittyy ohjelmayhtiöksi. Heillä oli vahvaa it-osaamista, jonka pörssi ja
sijoittajatkin huomasivat. Se on huikea kehitysloikka”, Tesin sijoitusjohtaja
jatkaa. Puolanne uskoo vankasti, että Talenom kehittyy positiivisesti myös
tulevaisuudessa. Hänen mukaansa Suomessa on yhä potentiaalia kasvaa.
”Yrittäjänä Harrin (Tahkola) sydämenasiana on aina ollut palvella muita

”Kyllähän se aika hienolta
näyttää, kun yhtiö listautuu
tilitoimistona ja kehittyy
ohjelmayhtiöksi.”

”Mitä maailmalla tapahtuukaan,
tilitoimistoala porskuttaa ja
Talenom on siellä
edelläkävijä.”

Juuso Puolanne

Otto-Pekka Huhtala

mäisen puolikkaan aikana runsaat 11 prosenttia edellisvuoteen, jolloin se
oli 21,4 miljoonaa euroa. Kasvu johtui suurelta osin tilitoimistopalveluiden
asiakasmäärän komeasta kasvusta. Se, että Talenom siirtyi päälistalle, ei ollut
itsestäänselvyys. Pörssin esikouluksi 2000-luvulla perustettu First North -lista
piti kasvuyrityksiä järjestelmällisesti otteessaan. Talenom oli ensimmäisten
suomalaisyritysten joukossa, jotka siirtyivät First Northista päälistalle. Kaikki
päälistalle 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana siirtyneet yhtiöt perustelivat listavaihdosta osakkeen likviditeetin kasvattamisella ja parantuvalla
mahdollisuudella hankkia uutta pääomaa. Talenom ei kuitenkaan toteuttanut vaihdoksen yhteydessä osakeantia tai -myyntiä. (Talouselämä 7.10.2017)
Päälistalle siirtymisen aikoihin Talenomin ja Tesin tiet erosivat. Tesi myi
viimeiset osakkeensa vuonna 2018 ja irtaantui. Ennen sijoittamistaan

yrittäjiä mahdollisimman hyvin. Ruotsiinkin on menty, eikä minulla ole
epäilystäkään siitä, etteikö Talenomin johto osaisi viedä yhtiötä vastuullisesti myös uusille liiketoiminta-alueille”, Puolanne toteaa. Hän sanoo kokevansa suunnatonta ylpeyttä siitä, että sai olla mukana Talenomin kasvutarinassa. Talenom meni eteenpäin joukkueena ja pääsi pörssiin. ”Kun pörssi
ja sijoittajat viimein tajusivat Talenomin potentiaalin, niin siitä se sitten
lähti”, mies iloitsee. Vuoteen 2018 saakka Talenomilla työskennelleen Joni
Ranta-Eskolan mielestä listautuminen oli tärkeimpiä askelia Talenomin menestystarinassa. ”Saimme olla töissä pörssiyhtiössä, se vei yritystä eteenpäin.
Henkeä se ei silti muuttanut. Talenomilla on ollut aina tekemisen meininki
ja tietynlainen pilke silmäkulmassa”, Ranta-Eskola sanoo. Samaa mieltä on
Timo Hintsala. ”Pörssiytyminen oli hirmu inspiroivaa. Menimme vauhdilla päälistalle ja se toi entistä enemmän boostia meidän tekemiseemme.
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Talenomin kulttuurissa on kuitenkin aina ollut se positiivinen piirre, että
vaikka töitä on tehty paljon, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on
silti ollut keskeisimpiä teemoja. Pörssiytyminen oli vauhdikasta, mutta
inhimillistä”, Hintsala sanoo.
Alkuvuonna 2021 Talenomin osakekohtainen tulos oli noussut 0,02 eurosta odotetusti 0,04 euroon. Vuoden 2020 liikevaihto oli 65,2 miljoonaa
euroa, liikevoitto 12,9 miljoonaa. Ennuste vuodelle 2021 näytti lähemmäs 80 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala
kertoi (Kauppalehti, 8.2.2021), että liikevaihdon suhteellinen kasvu hidastui koronapandemian vuoksi. ”Onnistuimme kuitenkin sopeuttamaan
kustannuksia ja edistämään automatisaatiota, joiden ansiosta suhteellinen
kannattavuutemme kehittyi myönteisesti”, Huhtala loi uskoa sijoittajiin.
Pörssiytymisen myötä viimeisetkin epäilijät Talenomissa ovat ryhtyneet uskomaan mahdottomilta tuntuviin haaveisiin. Harri Tahkola tuntee mielihyvää aina, kun työntekijät ovat jalat hieman irti maanpinnasta ja nauttivat
työnteosta. ”Ihmiset kokevat töissä ollessaan, että saavat tehdä ja saavat vastuuta toteuttaa itseään. Se on mieletön juttu ihmisen henkiselle hyvinvoinnille”, Harri Tahkola kertoo. Otto-Pekka Huhtala näkee Talenomin olevan
tällä hetkellä erittäin kiinnostava yhtiö. ”Olemme pitkän pörssihistorian
kautta pystyneet osoittamaan sijoittajille, että teemme kannattavaa kasvua.
Meillä on ennustettavaa liiketoimintaa ja pysyviä kilpailuetuja. Pörssiytyminen on rauhoittanut yhtiön johtamista. Enää emme tee niin nopeita
liikkeitä, vaan asioita harkitaan paljon pidemmälle. Pörssi on meille oikea
paikka”, Huhtala sanoo. Huhtalan mukaan Talenom on saanut markkinoilla vahvaa jalansijaa. Yhtiön viesti on mennyt läpi ja vahvuudet tulleet esiin.
Niihin Talenom nojaa jatkossakin, ja ne ovat herättäneet kiinnostusta myös
maailmanlaajuisesti. ”Kyllähän kansainväliset sijoittajat ovat yhä enemmän
ja enemmän olleet Talenomista kiinnostuneita. Jos meidän arvostustamme
katsoo, tulevaisuudenusko on todella vahva. Tämä on defensiivinen ala.
Mitä maailmalla tapahtuukaan, tilitoimistoala porskuttaa ja Talenom on
siellä edelläkävijä”, Huhtala toteaa.
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Talenom Oyj:n
pääkonttori Oulussa.
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ansainvälistymisen perusidea oli Talenomilla olemassa jo vuonna
2009, silti ensimmäinen askel vieraalla maalla otettiin vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Kansainvälisille markkinoille aiottiin
suunnata sitten, kun yhtiöllä olisi oikeasti jotain vietävää. Talenom kartoitti
vuonna 2013 maavaihtoehtoja. Ruotsi oli vaihtoehdoista paras, maiden
väliset kulttuurierot olivat pienet. Päätettiin silti odottaa vielä tovi. Kun ensimmäinen kauppa solmittiin Ruotsissa vuonna 2019, askel oli historiallinen. Yhtiön isoin visionääri Harri Tahkola oli jo käynyt hieman malttamattomaksi. ”Odottamisen tuskaa rauhoitti tieto, että olimme kasvaneet koko
ajan hyvin Suomessa. Kasvuun käytettävät eurot menivät järkevästi täällä”,
Tahkola kertoo. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana (2009–16) toiminut
Taisto Riski huomauttaa, että kenenkään ei ole syytä rynnätä maailmalle
takki auki ja suurella volyymilla. ”Vaikka Pohjanlahti ei ole kovin leveä, niin
yllättävän syvä se voi olla”, Riski sanoo. Lopulta Talenom oli valmis, Ruotsin valloitus aloitettiin. Strategia hioutui matkalla. Vuonna 2019 Talenomin
tarjottimelta löytyi tekniikan ja palvelun yhteenliittymä, jollaista muilla
ei ollut. Kansainvälistymisen vetovastuussa oli Tuomas Iivanainen. Hänen
tehtävänään oli pureutua Ruotsin liiketoimintaan ja etsiä mahdollisia
yhteistyökumppaneita. Vaikka Iivanaiselle oli kertynyt aikaisempaa työkokemusta ulkomailta, hänen oli perehdyttävä huolella
kohdemaahan ja ymmärrettävä sen toimintatapoja. ”Kyllähän kaikki valmistelu oli jäätävän hauskaa. Koin olevani
kuin James Bond. Yksin ja vieraassa maassa”, Iivanainen
innostuu. Vaikka olo oli kuin salaisella agentilla, martinilasi ja smokki piti unohtaa. ”Tilitoimistoihmiset ovat
hyvin maanläheisiä myös Ruotsissa. Siellä pukeutuminen
oli todella rentoa, joten minun tapani oli heidän silmissään
ihmisläheinen”, Iivanainen toteaa.

Iivanainen kartoitti Ruotsin tarjoamia mahdollisuuksia. Välillä yhtiön piti nostaa miehen luottokortin rajaa, ja Talenom puntaroi aktiivisesti koko toiminnan järkevyyttä. Iivanainen itse kuvailee tunnelmiaan niin, että Talenomille
avautuu reissulta portti helvettiin tai tie taivaaseen. Taivas aukeni. Ensimmäinen kauppa allekirjoitettiin Wakersin perheyhtiön kanssa keväällä 2019.
Uutista tiedettiin markkinoilla jo odottaa, yhtiö oli antanut positiivisen tulosvaroituksen hetkeä aikaisemmin. Talenomin osakekurssi on noussut vuodessa
peräti 78 prosenttia 22,50 euroon. Yhtiö on ylittänyt toistuvasti tavoitetasonsa, ja
näyttää siltä, että se pystyy ajamaan tilitoimistopalveluita digitaalisiksi vielä oletettua nopeammin. Sen takia huomio on nyt nimenomaan näkymissä. Talenomin on
odotettu laajenevan kansainvälisille markkinoille, ja yhtiö on tutkinut erityisesti
mahdollisuuksia Ruotsissa. Tietoja tästä laajentumisesta kannattaa nyt erityisesti
odottaa tässä tulosjulkistuksessa. (Lauri Sihvonen, Kauppalehti 1.2.2019).
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Kun ensimmäinen kauppa tehtiin, onnistuminen
hiveli Iivanaisen mieltä. Toimitusjohtaja Jussi Paaso sai kunnian olla allekirjoittamassa yhtiön historiallista sopimusta Tukholmassa. Allekirjoitushetkellä tuli yllättävä käänne, kun sopimuspapereiden
päälle kaatui kahvia. Ei auttanut muu kuin tulostaa uudet sopimuspaperit, joihin allekirjoitukset
lopulta rustattiin. ”Ensimmäinen Ruotsin-kauppa oli todella tärkeä pitkän aikavälin strategisena
siirtona. Sen tekeminen ei ollut helppoa, homma
venyi välillä vähän liikaakin. Jos sitä ei olisi saatu

”Koska vaimokaan
ei painanut jarrua
hommaan, rohkaistuin ja
lopulta myönnyin.”
Otto-Pekka Huhtala

aikaan, olisi Tuomas (Iivanainen) siirretty toisiin
hommiin yrityksessä”, Paaso paljastaa. Iivanainen
oli kuitenkin onnistunut upeasti työssään. Ruotsalaisia ja suomalaisia tilitoimistoja yhdistävät Iivanaisen mukaan samankaltaiset ihmiset. ”Glitter
bakom ögon. Eli kun silmät alkavat säihkyä, on
oivallettu, mitä voidaan tehdä yhdessä. Se on upea
hetki”, Iivanainen kuvailee. ”Talenomin kanssa
olemme vasta alussa, Ruotsissa on vaikka mitä
vielä edessä”, mies jatkaa.
Otto-Pekka Huhtala vie yhtiötä kansainvälisille vesille.
Yrittäjän arjen helpottaminen on Talenomin kantavia
ajatuksia myös ulkomailla.
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Wakers Consulting AB oli vahva perheyritys, jonka johdossa olivat sisarukset
Christina ja Fredrik Waker. Fredrik Waker kertoo, että he olivat imarreltuja
Talenomin kiinnostuksesta. Talenom ei kuitenkaan ollut ensimmäinen tilitoimistoyhtiö, joka oli marssinut sisarusten pakeille ostoaikeissa. ”Useampi
yritys oli halukas ostamaan meidät. Halusimme kuitenkin odottaa oikeaa
kumppania, joten hylkäsimme tarjoukset. Emme hinnan vuoksi, vaan sen
vuoksi, että kumppanin tuli olla juuri oikea”, Fredrik Waker sanoo. Talenomin Tuomas Iivanainen otti Wakerin sisaruksiin ensin yhteyttä puhelimitse, tämän jälkeen osapuolet tapasivat kasvotusten kesällä 2018. ”Totesimme tapaamisen jälkeen, että emme olleet vieläkään valmiita. Sanoimme
jälleen kerran ei”, Fredrik Waker kertoo. Tilitoimistoala eli vahvaa murrosta

”Useampi yritys oli halukas
ostamaan meidät. Halusimme
kuitenkin odottaa oikeaa
kumppania, joten hylkäsimme
muut tarjoukset.”
Fredrik Waker

Ruotsissa, alalla oli runsasta liikehdintää. Vuodenvaihteessa Wakerit ryhtyivät pohtimaan yritysmyyntiä uudelleen. Katse kääntyi Talenomin suuntaan.
”Talenomilla oli oma ohjelmistonsa ja korkea teknologinen osaaminen.
Meillä sellaista ei ollut, vaan käytimme markkinoilla olevia ohjelmia. Tämä
oli lopulta todella tärkeä ja ratkaiseva asia. Talenom oli myös luonut myyntiorganisaationsa, ja heillä oli paljon myyjiä. Normaalisti siihen puoleen ei
tällä alalla satsata. Sitä kuitenkin tarvitaan, ja Talenom oli onnistunut siinäkin. Lisäksi myös Talenom on perheyhtiö. Heillä on pitkä kokemus alalta,
he todella tiesivät, mistä puhuivat. Se oli vahva argumentti. Myös listautuminen antoi yrityksestä hyvin vahvan signaalin”, Fredrik Waker luettelee.

Yhtiön ruotsalainen johtajajoukko piti elokuussa 2021 seminaarin
Visbyssä. Mukana myös Talenomin johtoryhmä Suomesta.

Wakers Consulting AB:n johtokaksikkoa kiehtoi Talenomin tapa tehdä töitä, he halusivat olla osa sitä. Ruotsalaisyhtiön henkilökunnalle asia kerrottiin

rauhallisesti. Wakerin sisarukset jäivät kaupanteon jälkeen yhtiön palvelukseen. ”Kerroimme, että Talenom on paras mahdollinen kumppani. Me
uskomme Talenomiin ja siihen, että tämä liike on yhtiön, työntekijöiden
ja asiakkaiden parhaaksi”, Waker kertoo. Hänelle oli iso merkitys sillä, että
Wakers Consulting AB oli ensimmäinen ruotsalainen yritys, jonka kanssa
Talenom solmi sopimuksen. ”Se oli mielestäni hienoa. Kukaan muu ei ollut aikaisemmin Ruotsissa tehnyt tätä, mutta meidän jälkeemme muiden
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on helppo liittyä mukaan”, Fredrik Waker toteaa. Hänen puheessaan on paljon samaa, mitä
Talenomin toimitusjohtajien puheissa. ”Kaiken
pohjalla on haluni auttaa asiakasta, jotta hänestä
voi tulla parempi ja hän voi pärjätä paremmin.
Haluan helpottaa asiakkaan elämää”, Waker tuumaa. ”Talenomin vahvuus on ehdottomasti siinä,
että yhtiöllä on oma ohjelmisto ja palvelu, jotka
se on pystynyt yhdistämään. Sitä ei juuri kukaan
muu tee. Se on Talenomin juttu”, Waker lisää.
Laajentuminen Ruotsiin otettiin suomalaisilla
markkinoilla iloisena vastaan. Kurssi nousi 4,7
prosenttia. Inderes nosti lisäksi yhtiön tavoitehintaa 26,50 eurosta 32,00 euroon. ”Sekä yritysoston kohde että maksettu hinta vaikuttavat
mielestämme perustelluilta. Samalla yhtiö antoi
käytännössä positiivisen tulosvaroituksen nostaessaan 2019 kannattavuusohjeistusta, vaikka yritysosto heikentää suhteellista kannattavuutta ainakin
lyhyellä aikavälillä. Talenomin kannattavuus siis
skaalautuu edelleen kauniisti ylöspäin”, Inderesin seniorianalyytikko Juha Kinnunen analysoi
tuoreeltaan (Kauppalehti 5.4.2019). Talenomin
ensimmäinen Ruotsin-kauppa sinetöi varsin komealla tavalla Paason toimitusjohtajakauden. Oli
aika antaa tilaa seuraavalle.
Toimitusjohtajaksi tuli yhtiön johtoryhmässä
pitkään vaikuttanut Otto-Pekka Huhtala. Johto halusi, että hän jatkaa Ruotsin kanssa hyvin
Kaksi perheyhtiötä sulautui toisiinsa keväällä 2019.
Tuomas Iivanainen (vas.), Wakers Consulting AB:n
perustaja Ingmar Waker, Christina Waker ja Fredrik Waker.
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käynnistynyttä yhteistyötä. Kansainvälistymisessä oli otettu vasta ensimmäinen askel, edessä oli kokonainen maraton. Huhtala ajatteli aluksi kieltäytyä
toimitusjohtajan tehtävästä, hän pelkäsi vahvuutensa menevän hukkaan.
Edustustehtäviä hän oli jopa hieman karttanut, julkisuuskin mietitytti.
Huhtala on tekijätyyppi, on aina ollut. Hän kääntyi puolisonsa puoleen.
Vaimo vakuutti Huhtalan, että kotona pärjätään, vaikka mies tarttuukin
hänen Paavo-isänsä perustaman yhtiön johtoon. ”Koska vaimokaan ei painanut jarrua hommaan, rohkaistuin ja lopulta myönnyin. Jälkikäteen ajateltuna se ei ollut iso muutos. Olinhan ollut johtoryhmässä sen viisitoista
vuotta. Olin nähnyt jo kaiken. Työkaveritkin pysyivät samoina”, Huhtala
toteaa.

”Ensimmäinen Ruotsinkauppa oli todella tärkeä
pitkän aikavälin strategisena
siirtona.”
Jussi Paaso

Otto-Pekka Huhtala allekirjoitti ensimmäisen yrityskauppansa toukokuussa
2020, kun Talenom osti tukholmalaisen Niva Ekonomi AB:n. Talenomin
kolmas Ruotsin-kauppa allekirjoitettiin syyskuussa 2020, sen myötä Talenom
laajensi toimintansa Göteborgiin ja Malmöhön. Talenomin leiriin tuli tässä
yhteydessä pienasiakkaisiin keskittynyt Frivision AB. ”Olen erittäin tyytyväinen saadessamme Frivisionin joukkueen vahvistamaan Ruotsin kasvuamme
uusille paikkakunnille sekä tukemaan pienasiakassegmenttimme kehitystä, sillä
nämä molemmat ovat meille strategisesti tärkeitä kehitysalueita. Ruotsin toimintojen kasvu mahdollistaa pian oman teknologiamme lokalisoinnin”, Otto-Pekka
Huhtala kommentoi kaupan jälkeen (Kauppalehti, 1.9.2020). Saman vuoden
joulukuussa sinetöitiin vielä vuoden viimeinen kauppa, kun Talenom osti
ruotsalaisten Ekonomianalysis KL AB:n ja Persson & Thorin AB:n. Yrityskauppoja jatkettiin vuoden 2021 puolella. Maaliskuussa 2021 joukkoihin

liittyivät Crescendo AB sekä Progredo AB. Reilussa kahdessa vuodessa Talenom laajensi toimintaansa Ruotsissa Tukholman lisäksi Göteborgiin, Malmöhön, Haningeen, Örebrohon ja Umeåån.
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Vastaanotto Ruotsissa on ollut positiivinen, vaikka yhteistyön hiominen
vaatii vielä aikaa. Koronatilanne ei ole yhtiöiden sulautumista helpottanut.
Usko on silti vahva, että tilitoimistokulttuuri ja -ala kokevat todellisen mullistuksen lähivuosina. ”Meidän vastuuhenkilömme Ruotsissa haluavat tehdä
talenomit. Halutaan muuttaa markkinat ja koko ala sielläkin”, Harri Tahkola iloitsee.” Suomessa olemme edellä digitalisaatiossa, ja olemme siinä myös
hyviä. Selkeää on, että meillä on paljon vietävää maailmalle, mutta paljon
tulemme saamaankin”, Mikko Siuruainen sanoo. Talenomin työntekijöiden
silmin asia näyttää vähintäänkin jännittävältä. Kansainvälistyminen avaa

MAAILMA

myös yhtiön suomalaisille tekijöille uusia ovia. ”Onhan se jännittävää olla
tässä mukana ja seurata, miten yhtiö muuttuu kansainväliseksi, ja miten
kansainvälinen organisaatio ylipäätään toimii”, Antti Aho pohtii. ”Ruotsi on lopulta vain päänavaus”, Harri Tahkola paljasti, kun yrityskauppoja
naapurimaassa oli alla muutama. Miehen visiot ovat paljon kauempana,
Eurooppa on täynnä mahdollisuuksia. Fredrik Waker ainakin on luottavainen Talenomin taipaleeseen Euroopassa. ”Olemme paras mahdollinen
yhtiö tekemään sen”, Waker toteaa.

Etätyö ja Teams tulivat osaksi
Talenomin arkea koronan keskellä.
Palaveria pitämässä Otto-Pekka
Huhtala (oik. alakulma), Antti Aho
sekä Tuomas Iivanainen (vas.)
ja Niva Ekonomi AB:n perustaja
Camilla Niva.

Talenomin maailmanvalloitus sai jatkoa Ruotsin jälkeen. Vuoden 2020
lopulla Talenomilla oli useita yrityskauppaneuvotteluja käynnissä, yhteen
liittyi pieni ostomahdollisuus Espanjasta. ”Päätimme selvittää tässä vaiheessa juurta jaksaen, olisiko Espanja meille sopiva uusi markkina-alue. Hyvin
nopeasti kävi ilmi, että Espanja vaikutti lähes ihanteelliselta kohdemaalta.
Siellä oli juuri alkanut digitalisaatiokehityskin”, Tuomas Iivanainen kertoo.
Espanjan tutkimiseen sysännyt yritysostoprojekti päättyi tuloksettomana,
mutta talenomilaisten mielenkiinto maata kohtaan oli kasvanut. ”Pullonkaulaksi muodostui yhteisen vision ja tavoitetilan löytäminen. Tätä haastetta pahensi kielimuuri”, Iivanainen kertoo. Mutkan kautta löytyi tilitoimisto
Avalanding, jonka toiminta keskittyi ulkomaalaisten asiakkaiden palvelemiseen. ”Konseptiin kuului laadukas englanninkielinen kattava palvelukokonaisuus, jossa asiakas on kaiken keskiössä. Aivan kuten Talenomilla”,
Iivanainen toteaa.
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Heinäkuussa 2021 yhtiö osti tilitoimiston Espanjan Barcelonasta. Avail
Services SL (Avalanding) liittyi kaupan myötä osaksi Talenomin tarinaa.
Espanjassa oli ostohetkellä tilitoimistoja noin 65 000, ensimmäinen Espanjan-kauppa mahdollisti Talenomille liiketoiminnan kasvun yhdellä Euroopan suurimmista markkinoista. ”Avalanding on ensimmäinen askeleemme
Espanjan markkinoilla ja siksi kriteerimme ostokohteen suhteen ovat korkeat, mikä näkyy myös yhtiön arvostuksessa. Yrittäjien ja avainhenkilöiden
sitoutuminen kasvutavoitteisiimme sekä erityisosaaminen kansainvälisestä
liiketoiminnasta vakuuttivat meidät. Uskon, että pystymme yhdessä kasvamaan Espanjan markkinoilla yhdeksi johtavaksi toimijaksi”, Talenomin
toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kommentoi kaupan jälkeen yhtiön
tiedotteessa. Myös yhtiön kansainvälisistä liiketoiminnoista vastaava johtaja
Tuomas Iivanainen oli tyytyväinen uuteen aluevaltaukseen. ”Avalandingin kokemus vaativien kansainvälisten asiakkaiden kanssa sekä merkittävä

Ruotsin jälkeen oli Espanjan vuoro. Talenom valloittaa
maailmaa tilitoimisto kerrallaan. Kuvassa Otto-Pekka Huhtala
(vas.), Lourdes Santisteban, Raisa Venermo ja Tuomas
Iivanainen Espanjan auringon alla.
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osaaminen lisäarvopalveluiden tuottamisesta luovat erinomaiset edellytykset Talenomille liiketoiminnan kehittämiseksi Espanjassa”, Iivanainen
totesi. Ruotsiin syksyllä 2021 muuttanut Juho Ahosola vastaa Suomen ja
Ruotsin liiketoiminnasta. Hänen uralleen Talenomin maailmanvalloitus
on avannut täysin uuden oven. ”Uskon, että pystymme hyvin auttamaan
yrittäjiä maiden rajoihin katsomatta, nyt ja tulevaisuudessa”, Ahosola sanoo.

”Koin olevani kuin James Bond.
Yksin ja vieraassa maassa.”
Tuomas Iivanainen

Juho Ahosola muutti syksyllä 2021
Ruotsiin tukemaan ruotsalaisten
tilitoimistojen integroitumista
Talenomiin.

Talenomilaiset Tukholmassa ja
matkalla Ekonomyanalysisin toimistolle
kertomaan henkilökunnalle juuri tehdystä
yrityskaupasta.
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älittäminen on yksi Talenomin arvoista. Yhtiössä ajatellaan, että kun
työntekijä voi hyvin, hyvä olo välittyy myös asiakkaisiin, yrittäjiin.
”Emme halua olla kiiltävä korporaatio, vaan vähän rosoisempi ja
inhimillisempi. Välittäminen tulee kaikesta läpi”, Otto-Pekka Huhtala kertoo. Välittäminen nostettiin Jussi Paason organisoimassa Puolan-aivoriihessä
(2017) arvokolmikkoon rohkeuden ja tahdon rinnalle. Yhdeksi välittämisen
mittariksi nousi Great Place to Work -tutkimus, jossa selvitetään vuosittain
yli 10 000 suomalaisyrityksen työntekijäkokemuksia. Tutkimukseen osallistumalla moni yritys pyrkii kiillottamaan kuvaansa myös työnhakijoiden keskuudessa. Talenomin johto pohti tovin lähtöään mukaan. Markus Tahkolan
mukaan ilmassa oli tuolloin epäily ja pelko, ettei yhtiö pärjää tutkimuksessa.
Pelko osoittautui turhaksi. ”Kun uskoimme itseemme ja päätimme lopulta
lähteä, saimme heti sertifikaatin”, Markus Tahkola kertoo. Ohjelmistokehityksen johtotehtävissä toiminut Harri Lampinen sanoo, että osallistuminen
GPTW-ohjelmaan oli oikea ratkaisu. ”Minun aikanani merkittävin muutos tapahtui henkilöstöjohtamisessa, henkilöstökokemuksen parantamisessa
onnistuttiin. Olikin mahtava päätös osallistua GPTW-ohjelmaan”, vuosina
2011–18 Talenomilla työskennellyt Lampinen toteaa.
”Pystymme nyt erottumaan paremmin työmarkkinoilla parhaiden työnhakijoiden silmissä”, toimitusjohtaja (2017–19) Jussi Paaso uskoi, kun
Talenomille myönnettiin sen historian ensimmäinen GPTW-sertifikaatti
vuonna 2017. Seuraavana vuonna yhtiö ylsi Suomen parhaat työpaikat
-listauksessa viidenneksi. Suurten sarjan voiton vei Scandic, hopeaa otti

DNA, pronssia Musti ja Mirri. Neljäs sija meni Elisa Oyj:lle. ”Listaus yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista on meille mieluinen tunnustus ja osoitus siitä,
että näinkin perinteisellä ja rutinoituneella toimialalla voi rakentaa moderneja
toimintamalleja, menestyvää yrityskulttuuria ja ennen kaikkea erinomaisia
työpaikkoja. Osaava ja tyytyväinen henkilöstö on Talenomin tärkein voimavara
ja listaus on meille tärkeä huomionosoitus pitkään jatkuneesta panostuksesta
henkilöstön koulutukseen ja hyvinvointiin”, Jussi Paaso sanoi (Koillissanomat, 21.2.2018). Vuonna 2019 Talenom oli listauksessa seitsemäs, vuonna
2020 kilpi kiillotettiin suurten yritysten sarjassa neljännellä sijalla. ”Ymmärrämme, että vaikka matka kohti kunnianhimoista tavoitettamme ja
Suomen parasta työpaikkaa on vielä kesken, olemme jälleen kerran osoittaneet kuuluvamme suomalaisten työnantajien parhaimmistoon. Henkilöstötyytyväisyyden parantaminen on yksi strategisista tavoitteistamme ja
tinkimättömälle työlle sen edistämiseksi tullaan edelleen laittamaan paljon
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painoarvoa”, toimitusjohtaja (2019–) Otto-Pekka Huhtala iloitsi helmikuussa 2020. Huhtala toteaa, ettei sertifikaatti itsessään ole Talenomin
tavoite, vaan yhtiön tekemä päätös tavoitella Suomen paras työpaikka -arvonimeä. ”Tämän nostimme aikoinaan johtoryhmässä ykkösprioriteetiksi.
Se meni siinä mielessä vähän yli, että asiakas meinasi jäädä jalkoihin. Vuosina 2017–18 suuntasimme taas enemmän energiaa asiakkaaseen, ja nyt tässä
on sopiva tasapaino. Onhan tämä henkilöstön ja asiakkaan tyytyväisyys
sellainen muna-kana -asetelma. Molemmat ovat tärkeitä, on jatkuvaa tasapainoilua, kumpi on ensin”, Huhtala sanoo.
Vuosi 2021 oli Talenomille GPTW:n osalta yhtä juhlaa. Ensin yhtiö palkittiin yhtenä Suomen parhaista työpaikoista, ja samaisena syksynä yhtiö
listattiin yhdeksi Euroopan parhaista työpaikoista. GPTW -instituutin Euroopan Parhaat Työpaikat 2021 -tutkimuksessa Talenom sijoittui suurten
yritysten listalle ensimmäistä kertaa. ”Hyvinvoiva, sitoutunut ja kehittyvä
henkilöstö on se voimavara, jonka päälle koko yhtiön kasvu ja onnistumiset
rakentuvat”, talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho sanoo.

”Kumisaappaat
ovat matkalla kastuneet.”
Harri Tahkola

Tutkimustulokset ja sertifikaatit ovat mairittelevia, mutta niitä ei olisi
saavutettu ilman työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen. Antti Aho näki
Suomen paras työpaikka -tutkimuksessa paljon mahdollisuuksia heti alkumetreillä. Hän ryhtyi puhumaan väkevästi siitä, miten Talenomista saadaan
Suomen ykköstyöpaikka. Työ on jo kantanut hedelmää, mutta se on vielä
kesken. Aho uskoo, että kaiken keskiössä ovat pehmeät arvot. ”Keskeiset
teemat ovat vuorovaikutus, kohtaamiset ja välittäminen. Eli tunnemaailman asiat.” Talenomin palkanlaskennan johtaja Marika Säkkisen mukaan
välittäminen näkyy yhtiössä konkreettisesti siinä, että yhtiössä saa olla aidosti oma itsensä. ”Talenom-sydämellä tehdään töitä, autetaan kaveria.”
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Harri Tahkola
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Henkilökunta on vuosikymmenten aikana pitänyt huolta
kunnostaan muun muassa hiihtäen ja pyöräillen. Yläkuvassa
vietetään yhtiön hiihtopäivää maaliskuussa 1985 ja alakuvassa
kannustetaan työkavereita pyöräilemään koronapandemian aikana.

Lasketteluretki Syötteelle maaliskuussa 1989.
Kuvassa Mirja Visuri (vas.) ja Leena Kyllönen.

Talenomilaisten mukaan välittäminen on palveluammatissa yksi keskeisimmistä kulmakivistä. ”Meillä kaikilla on elämässä hetkiä ja aikoja, jolloin ollaan huonommilla voimavaroilla liikkeellä. Silloin kannetaan kaveria. Minä
näen sen niin, että jos työntekijällä on kuormittavia asioita elämässä, on
esimiehen tärkein tehtävä kuulla se. Kun me kannamme sitä ihmistä, niin
kyllä hän kantaa aikanaan vastuunsa myös meidän suuntaamme”, Harri
Tahkola sanoo. Yksikönjohtajana Talenomilla työskentelevä Marjut Kärnä on Tahkolan kanssa samaa mieltä. ”Johtamismallista kaikki lähtee. Me
kohtaamme työntekijät joka viikko, kukaan ei puurra yksin. Johtamismalli on Talenomilla rakennettu niin, että jokaisen kanssa sovitaan yhdessä
henkilökohtaiset tavoitteet”, Kärnä toteaa. Tahkola kuitenkin painottaa,
että hänen ajatusmaailmassaan kaikki ongelmat ovat aina johtamisongelmia. Ketjun viimeisenä linkkinä on Harri Tahkola itse, joten mies myöntää
katsoneensa peiliin viimeisten vuosikymmenten aikana moneen kertaan.
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Henkilöstötyytyväisyys on ollut koetuksella, etenkin kun yhtiö on kasvanut
kovalla rytinällä, järjestelmiä on uusittu, johtoryhmää uudistettu ja uusia
ihmisiä palkattu samaan aikaan. ”Kumisaappaat ovat matkalla kastuneet”,
Tahkola myöntää. Yritysjärjestelyjen parissa kymmenen vuotta 2000-luvulla työskennellyt Jaakko Lampela kertoo oppineensa Talenomilla, kuinka
tärkeä rooli hyvällä esimiestyöllä on. ”Annettiin vapaus ja vastuu viedä
asioita eteenpäin. Asiantuntijapuolta sai tehdä jopa vähän yrittäjämäisesti,
siihen väliin ei kukaan sorkkinut”, Nordic Optionin toimitusjohtajana nyt
työskentelevä Lampela sanoo.
Esimiehet olivat paikoin tiukassa tilanteessa, yksin he eivät kuitenkaan
jääneet. Heli Siukonen aloitti uransa Talenomilla joulukuussa 2013.
Hänen ensimmäinen työtehtävänsä oli toimia Tampereen ja Helsingin
kirjanpitäjien esimiesten esimiehenä. Siukosella oli lähemmäs 60 alaista, ja eteen tuli luonnollisesti kirjanpitoprosessiin liittyviä haasteita kuin
myös henkilöstöjohdollisia umpisolmuja. ”Niin raskaita kuin nämä asiat

”Talenom-sydämellä tehdään
töitä, autetaan kaveria.”
Marika Säkkinen

esimiehelle ovatkin, muistelen hyvällä sitä tukea, jota Talenom minulle
näissä tilanteissa tarjosi. En jäänyt yksin, vaan oma esimies, hr-päällikkö,
työterveyshuolto ja monet muut tukivat minua. Samaa välittämistä sain
kokea, kun sairastuin vakavasti kesken kiihkeimmän työrupeaman joulukuussa 2014”, Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) talouspäällikkönä nykyään toimiva Siukonen kertoo. Siukonen sairastui rintasyöpään. Se
pysäytti. ”Sairauslomalta palattuani minulle tarjottiin uudenlaisia johtamistehtäviä, myöhemmin vastuulleni lisättiin myös Jyväskylän toimisto.
Tässä kiteytyy mielestäni hyvin yksi Talenomin kulttuuria kuvaava seikka:
ihmisiä heiteltiin rohkeasti syvään veteen kokeilemaan ja oppimaan uusia
rooleja”, Siukonen sanoo.
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Harri Tahkola viettämässä
perheensä kanssa Ota lapsi
mukaan töihin -päivää
Talenomin pääkonttorilla
Oulussa marraskuussa 2016.
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”Olen tyytyväinen, että vaikka ihminen on tullut kapasiteetin ylärajoille,
hän on meillä edelleen töissä. Siinä organisaatio on onnistunut. Ei mollata
tai poljeta”, Harri Tahkola toteaa. Talenomilla esimiestehtävissä toimiva
Antti Halonen on hyvä esimerkki tästä. Hän aloitti Talenomilla vuonna
2006 ja teki kuuden vuoden ajan pitkää päivää. Työhönsä intohimolla suhtautuva Halonen törmäsi lopulta täysstoppiin. Luovana ihmisenä Halonen
koki myös, ettei työnkuva enää vastannut mielenkiinnon kohteita. Hän
otti asian puheeksi lähimmän esimiehensä, Otto-Pekka Huhtalan, kanssa.
Keskustelussa nousi ajatus, että Halonen palaisi hetkeksi juurilleen, myyntitehtäviin. Esimiesvastuu jäi taakse. ”Vastasin sen jälkeen vain omasta tekemisestäni. Rakensin samaan aikaan perheelleni taloa ja tein myyntihommia.
Tämä yhdistelmä sopi minulle hyvin”, Halonen kertoo. Moni ulkopuolinen
ihmetteli hyppäämistä esimiestehtävistä myyjäksi, joku piti sitä jopa statusalennuksena. Halonen haluaa tähdentää, että tehtäviä voi vallan hyvin
vaihtaa ilman, että ihminen menettää kasvojaan. ”Tarkoitus oli parantaa
omaa henkilökohtaista kyvykkyyttä. Jos en olisi saanut vaihtaa työnkuvaa
yrityksessä, en olisi enää Talenomilla töissä. Talenomin toimintamalli on
mahdollistanut monta asiaa”, Halonen painottaa. Kun voimia oli kerätty ja
talo rakennettu, mies palasi vastuullisempiin tehtäviin. ”Voidaan tehdä tosi
rajujakin juttuja ja kovia asioita, mutta tärkeää on pitää huoli, ettei polteta
ihmistä loppuun missään vaiheessa”, kehitysjohtaja Juha Jutila kommentoi
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aihetta. Halosen mukaan Talenomille on leimallista vuoropuhelu työntekijän ja esimiehen kesken. ”Kävin keskustelua Harrin (Tahkola) ja Oton
(Huhtala) kanssa jatkostani Talenomilla. Heidän kysymyksensä oli, mitä
haluaisit tehdä. Sama kysymys minulle on esitetty myöhemminkin”, Halonen toteaa. Myös taloushallinnon asiantuntijana Talenomilla vuodesta 2004
lähtien työskennellyt Heidi Sassi on kokenut välittämisen voiman. Hän joutui jaksamisensa äärirajoille monen asian summana vuosina 2018–20. Hän
puntaroi uraansa uudelleen ja irtisanoi itsensä Talenomilta syksyllä 2020.
Uudessa työpaikassa työnkuva ei ollutkaan toivotun kaltainen, kuukauden
jälkeen Sassi palasi Talenomille. ”Uskalsin soittaa entisen tiimini vetäjälle,
ja pääsin takaisin.” Sassi kokee, että työntekijöitä arvostetaan Talenomilla,
ja heistä halutaan pitää kiinni. Hän uskoo, että tämän päivän Talenom on
lähestyttävämpi kuin koskaan aiemmin.
Työyhteisön henkeä on kohotettu korona-aikana monin tavoin. Talenomilaiset ovat saaneet jakaa etätyötunnelmiaan muun muassa omassa Facebook-ryhmässä. Videot ja kuvat ovat ylläpitäneet yhteisöllistä otetta, yhdessä
on päästy kurkistamaan myös talenomilaisten työminän taakse. Heidi Sassi
nauttii silti eniten yhteisistä lounashetkistä työkavereidensa kanssa pääkonttorin viidennen kerroksen kahvihuoneessa. ”Meillä on Lounasleidit-niminen
WhatsApp-ryhmä, jossa sovimme ajan, jolloin syömme yhdessä eväät. Se on
ollut ihana perinne”, Sassi kertoo. Myös muut talenomilaiset ovat oivaltaneet
lounastuntien ja kahvitaukojen lisäävän välittämistä sekä yhteisöllisyyttä. Yksikönjohtaja Piia Hasa tuli Talenomin palvelukseen maaliskuussa 2005. Hän
muistelee, että Oulun Voudintien kahvihetket olivat vertaansa vailla. ”Voudintiellä henkilökunta kokoontui joka aamu ja iltapäivä yhteisille kahveille.
Kahvioon kutsuttiin kahvikellon avulla. Jossain vaiheessa kahvipöytiin arvottiin istumajärjestyksetkin, jotta tutustuisimme mahdollisimman moneen,
muihinkin kuin omiin tiimiläisiin”, Hasa muistelee.
Marjut Kärnä aloitti Talenomilla vuonna 2015. Hän koki alusta alkaen,
että yhtiö on välittävä. Välittäminen ja edelläkävijyys saattavat tuntua jopa
ristiriitaiselta sanaparilta, mutta Kärnän mielestä Talenomin tapauksessa
molemmat käyvät toteen. Kehittymiselle annetaan tilaa. ”Minullakin vaihtui pesti ensimmäisen kolmen vuoden aikana vähän väliä. Välillä tuntui,
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että saappaat helisevät jaloissa. Ketään ei kuitenkaan pakoteta, jos ei ole yhtä
menevää sorttia”, Kärnä huomauttaa. Työntekijöistä välittäminen näkyy hänen mukaansa asiakkaalle asti. ”Koen, että koko johtamismalli on rakennettu välittämisen ympärille. Kun välittäminen on kunnossa, uskalletaan tehdä
rohkeita asioita.” Kärnä on innostunut siitä, että työyhteisössä annetaan
vastuuta ja mahdollisuuksia. ”Olen saanut oppia uutta, se on motivoinut
minua. Täällä saa jokainen olla juuri sellainen kuin on”, Kärnä lisää.

”Kyllä silloin on
suruliputettu, jos asiakas on
lähtenyt. Yrittäjän elämän
helpottaminen on ollut aina
yhtiön dna:ssa.”
Mikko Siuruainen

Työsuhteen myötä tulevat edut saavat kiitosta työntekijöiltä. Talenomilla on
käytössä virikesetelit, joita työntekijät voivat käyttää monipuolisesti. Johtava
asiantuntija Krista Riekki on käyttänyt työnantajan tarjoamia virikeseteleitä
erilaisiin tarkoituksiin tilanteen mukaan. ”Aluksi käytin niitä salimaksuihin,
kävin ohjatuilla kuntosalitunneilla. Liikunta- ja kulttuurietua olen hyödyntänyt
teatterissa ja lätkämatsissa, korona-aikana kokeilin virtuaalista personal traineria. Valinnanvapaus on näissä eduissa aivan mahtava asia”, Riekki iloitsee.
Yhtiön työntekijät voivat halutessaan myös mökkeillä Talenomin vuokraamissa
loma-asunnoissa Suomessa ja ulkomailla. Yhtiön ensimmäinen työntekijä Leena
Hakalahti muistelee, että yhtiöllä oli jo vuosikymmeniä sitten mökki Kiilopäällä. Sinne henkilökunta pääsi halutessaan rentoutumaan. Hakalahti kertoo, että
hän vietti mökillä aikoinaan yhden joulunkin perheensä kanssa.
Välittämisen juuret ulottuvat yhtiön alkumetreille asti. Leena Hakalahti
sanoo, että yhteishenki tilitoimistolla oli hyvä jo vuosikymmeniä sitten.
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Hakalahden mukaan työtovereista tuli herkästi
ystäviä myös tilitoimiston ulkopuolella. Yhdessä
sienestettiin ja hiihdettiin, jouluisin kokoonnuttiin viettämään aaton kynnyksellä vapaa-aikaa.
”Laitettiin yhdessä ruokaa, saattoi joku jonkun

”Laitettiin yhdessä
ruokaa, saattoi joku
jonkun ohjelmankin
tehdä. Muistan, kun
joskus tehtiin hauska
sketsikin, ja Paavon
(Tahkola) vaimo Anneli
meinasi tikahtua
nauruun.”
Leena Hakalahti

ohjelmankin tehdä. Muistan, kun joskus tehtiin hauska sketsikin, ja Paavon (Tahkola) vaimo Anneli meinasi tikahtua nauruun. Annelista
tuli minulle läheinen ihminen. Hänen kanssaan
teimme välillä tilitoimistossa ylitöitä tilinpäätösten aikaan”, Hakalahti muistelee.
Leena Hakalahden aikaan osuu hetki, jolloin
henkilökuntaa piti ohjeistaa astetta tiukempaan
sävyyn. Paavo Tahkola muistelee, että hän piti

Jo yhtiön alkuajoista alkaen henkilökunta on
kokoontunut joulun alla yhteen. Jouluisiin hetkiin on
ideoitu myös monenlaista ohjelmaa. Kuvassa kollegoita
hauskuutetaan sketsillä 1980-luvun tilitoimistomiljöössä.
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PALVELUYRITYKSEN
HUONEENTAULU
Asiakas on kaikkein tärkein ihminen missä
tahansa yrityksessä. Hän ei ole riippuvainen
meistä, vaan me olemme riippuvaisia hänestä.
Asiakas ei keskeytä työtämme, vaan on sen
tarkoitus. Me emme palvellessamme tee hänelle
palvelusta, vaan työtämme. Asiakas on osa
yritystämme, ei ulkopuolinen työn häiritsijä.
Asiakas ei ole tilastojen yksikkö, vaan lihaa ja
verta oleva ihminen, jolla on samanlaiset tunteet
kuin meillä itsellämmekin on.

henkilökunnalle tavallista pidemmän puheen, jossa hiekkalaatikon reunat
piti tehdä näkyviksi. Tilitoimistossa kun oli ollut tapana pitää kolmen vartin ruokatauko, josta 15 minuuttia oli palkallista. Tämä johtui toimiston
sijainnista, sillä moni joutui kulkemaan kauemmas, jotta pääsi aterioimaan.
Kun Oulun keskusta laajeni ja ruokaravintoloiden määrä alueella kasvoi,
tilanne muuttui. Kolmen vartin ruokataukoa palkallisine osuuksineen ei
enää tarvittu. Tätä ei sulatettu ilman vastarintaa. Leena Hakalahti soitti
eräänä iltana Tahkoloille ja kertoi, että kaksi työntekijää aikoi vastustaa
asiaa äänekkäästi. Paavo Tahkola kokosi joukot seuraavana päivänä kahvihuoneeseen. ”Pidin heille kulttuuripuheen siitä, mitä tilitoimisto on. Leena
(Hakalahti) kantoi minulle vissyä koko puheen ajan, sillä Oulun hanavettä
ei voinut juoda. Minä join vissyä ja puhuin. Totesin, että täällä ei ole kenen-

”Isä sanoi, että hän on ryhtynyt
kehumaan ihmisiä, he kyllä
pärjäävät koneiden kanssa.”
Arto Tahkola

Asiakkaan kanssa ei tule ryhtyä viisastelemaan.
Hän tulee meille tarpeineen - meidän tehtävämme
on tyydyttää nuo tarpeet.

kään pakko olla. Totesin myös, että minä olen tämän yksinäni aloittanut,
ei ole mitään syytä siihen, ettenkö voisi tätä yksinäni lopettaakin,” Paavo
Tahkola muistelee.

Asiakas ansaitsee meidän kaikkein kohteliaimman
ja huomaavaisimman käytöksemme, sillä hän on
tämän ja jokaisen muun yrityksen elämänneste.

Paavo Tahkolan tapa käsitellä työntekijöitään oli napakka, mutta inhimillinen. Arto Tahkola muistaa, että eräs kollega ihmetteli 1980-luvulla, miten
Tahkolan tilitoimistossa oli onnistuttu saamaan henkilökunta niin hyvin
sopeutumaan tietokonetyöskentelyyn. Tietokoneet kun koettiin tuohon
maailmanaikaan monin tavoin isona uhkana. ”Isä sanoi, että hän on ryhtynyt kehumaan ihmisiä, he kyllä pärjäävät koneiden kanssa. Se auttoi valtavasti sopeutumisessa”, Arto Tahkola kertoo.

Jos haluamme menestyä, on tuo menestys
mahdollista vain, jos myös asiakkaamme
haluaa meidän menestyvän.

Talenom on siitä poikkeuksellinen yhtiö, että siellä ei ole koskaan ollut
pääluottamusmiestä. Harri Tahkola toteaa, että tämä on syvä luottamuksen
Yhtiön huoneentaulu vuodelta 2008
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ja välittämisen osoitus, mutta ei missään nimessä leuhkimisen aihe. ”Johtamisen järjestelmä ja
kulttuuri ovat sellaisia. Henkilöstö on voinut
luottaa siihen, että heitä kuullaan ja heillä on
mahdollisuuksia. Tämä on meille todella iso kunnianosoitus.” Myös arjessa välittäminen näkyy,
muun muassa kattavina työterveyspalveluina.
Välittäminen on myös esimiesten suhtautumista
alaistensa vastoinkäymisiin. Nykyinen toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kertoo, että hän sai
osakseen tämänkaltaista välittämistä, kun asiakas
vuosia sitten antoi hänelle kirvelevää palautetta.
Kotimatkalla Huhtala soitti esimiehelleen ääni
väristen. ”Asiakkaan hallintojohtaja noitui meidät, ja kerroin Harrille (Tahkola), että homma ei
oikein toiminut. Harri totesi tähän rauhallisesti,
että asiakas soitti jo. Hän pyysi ajamaan toimistolle, keitellään kahvit”, Otto-Pekka Huhtala
muistelee. Kuten Harri Tahkola huomauttaa,
kompuroida saa. Se kuuluu osaksi matkaa.
Suomen ja Ruotsin liiketoiminnasta vastaava
Juho Ahosola huomauttaa, etteivät Talenomin
menestyksen ytimessä ole yksittäiset sankaritarinat. ”Siellä on tinkimätön ja päivittäinen työ perusasioiden äärellä. Asiakkaat ja henkilöstö ovat
olleet oikeasti yhtiössä tärkeitä asioita. Yrittäjän
arvostus on oma juttunsa, johon on panostettu
paljon”, Ahosola sanoo. ”Enkä minä usko sellaiseen, että aina vaihdetaan porukkaa. Yhtiön arvo

Paavo ja Anneli Tahkola yhtiön vuosipäivillä syksyllä
2017. Kuvassa myös yhtiön silloinen toimitusjohtaja
Jussi Paaso (vas.) sekä Antti Aho (selin).
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syntyy tekemisestä ja tekijöistä, osaaminen tulee pitkistä urista. Meillä
on läpi organisaation aivan loistava porukka, joka kantaa tätä firmaa. Talenomin arvo tuotetaan ennen kaikkea asiakasrajapinnassa”, Ahosola toteaa.
Välittäminen on huomioitu Talenomilla kasvunkin keskellä ja sen lonkerot
on ulotettu myös yhtiön ulkopuolelle, asiakkaisiin. Asiakas on haluttu pitää
keskiössä vuosikymmenten ajan. Jo Paavo Tahkola oivalsi aikoinaan, että
kun asiakkaista pitää huolen, hyvä tulee takaisin. Siihen luotetaan edelleen. Paavo Tahkola järjesti yrityksille Yrittäjäiltoja, joissa ajankohtaista
tietoa jaettiin asiakkaiden yrittäjyyden tueksi. Yrittäjäillat keräsivät yhteen
runsaasti seudun yrittäjiä tilitoimiston omien ja ulkopuolelta kutsuttujen
asiantuntijoiden sanoman äärelle. Myös yhtiön johtohahmot ovat läpi vuosikymmenten kasvattaneet omaa tietopankkiaan yrittäjyydestä. ”Yrityksen
strategisen johtamisen kannalta on ydinkysymys siirtää näkökulmaa menneestä
tulevaan. Meidän on tiedettävä, millainen yrityksen tulee olla tulevaisuudessa, jotta se voisi menestyä. Meidän on analysoitava yritystä ja sen ympäristöä

Talenomin työntekijät ovat antaneet panoksensa muun
muassa Nälkäpäivä-keräykseen.

tänään ja oivallettava, miten se voisi menestyä huomenna”, Oulun seudun
ammattikoulutuskuntayhtymän toimitusjohtaja Matti Määttä luennoi
Yrittäjäkoulutuksessa Jämsässä 17.6.1992. Vastaavanlaisena yrittäjyyden
tukemisena voi pitää tämän päivän Talenomin somekanavissaan jakamia
vinkkejä sekä yhtiön järjestämiä seminaareja.
Paavo Tahkolan aikaan asiakkaille jaettiin tietoa myös kirjeitse. Tahkola kirjoitti asiakkaille ja kertoi muun muassa vireillä olevista lakimuutoksista, tilitoimiston kesäaikatauluista tai yhtiönsä tarjoamista palveluista. Myöhemmin viestintävälineeksi tuli Littera, tilitoimiston oma asiakaslehtinen, jossa
kerrottiin ajankohtaisia asioita ja huomioita kahdesti vuodessa. Littera on
latinankielinen sana, joka kuvaa järjestyksen olemassaoloa ja ylläpitoa. ”Me,
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Tahkolan Tilitoimistojen väki, olemme näköalapaikalla yrittämisen suhteen.
Sen vuoksi tarjoudumme keskustelukumppaneiksi sekä uuden yrityksen perustamista suunnitteleville että jo yritystoiminnassa mukana oleville, uusia ideoita
omaaville yrittäjille” (Littera, 2/1993). Yhteyttä pidettiin myös puhelimitse,
ja kun oli merkkipäivä, asiakkaalle keitettiin kahvit. Kynnys tilitoimistoon
haluttiin pitää mahdollisimman matalana. Paavo Tahkola tunnustaa, että
lamavuosina yritysten kaatuminen kirveli sisuksissa asti. Yrittäjätovereiden
epäonni tuntui epäreilulta. Tahkola kantoi aikoinaan jopa niin paljon huolta erään asiakkaan jaksamisesta, että antoi tälle lomamökkinsä avaimet ja
passitti rentoutumislomalle. ”Talenomilla on aina arvostettu asiakasta. Kyllä
silloin on suruliputettu, jos asiakas on lähtenyt. Yrittäjän elämän helpottaminen on ollut aina yhtiön dna:ssa”, yhtiön hallituksen ja johtoryhmän
jäsen Mikko Siuruainen sanoo.
Talenomilaiset ovat päässeet kokemaan yhteisiä
ilon hetkiä yhtiön omissa vuosijuhlissa sekä
Great Place to Work -gaalassa.

”Emme halua olla kiiltävä
korporaatio, vaan vähän
rosoisempi ja inhimillisempi.”
Otto-Pekka Huhtala

Huolenpito ja välittäminen ovat jatkuneet tähän asti, vaikka jokaisen toimitusjohtajan kohdalle on tullut asiakkaiden kanssa tiukkojakin tilanteita.
Ne ovat onneksi olleet vähissä, mutta tehneet sitäkin kipeämpää. Kerran
eräässä yksikössä oli epäonnistuttu, asiakas otti yhteyden suoraan Harri
Tahkolaan ja vaati miestä tilille. ”Kyllähän näissä loppuviimein aina kaikki
kulminoituu siihen, että minä vastaan kaikesta. Yksittäistä kirjanpitäjää on
turha syyttää. En voi mennä kenenkään taakse”, Harri Tahkola sanoo ja
lisää olevansa nyky-Talenominkin kokoisessa yhtiössä se, joka on jokaisen
virheen takana. ”Mutta sen puhelun jälkeen, minkä sain tyytymättömältä asiakkaalta… Se oli aikamoinen. Vaimo sanoikin, että ei ole koskaan
nähnyt minua niin nöyränä kuin sen puhelun jälkeen”, Harri Tahkola kertoo. Hänellä on ollut aina tapana olla vastaavissa tilanteissa kuunteleva
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osapuoli. Se tympäisee, mutta yrittäjän on kannettava vastuunsa, Tahkola
muistuttaa. ”Se käy kipiää! Tuuskatti!” Silti onnistumiset ja ne yritystarinat,
joissa tilitoimisto on todella pystynyt olemaan yrittäjän tukena ja apuna,
lämmittävät.
Talenom julkaisi vuonna 2004 alussa Case Bookin, jossa eri yrittäjät kertoivat, miten oma yrittäminen helpottui Talenomin kanssa. ”Talenom
pelasti minut marraskuussa 2003”, sanoo näyttelijä ja muutosvalmentaja
Tom Pöysti teoksessa tavalla, joka ei jätä epäilyksille sijaa. Hän oli hoitanut yrityksensä talousasiat aiemmin itse, ja alkoi jopa menettää uskoaan
koko yrittämiseen sekä sen mielekkyyteen. Verottaja kohteli häntä yksityisihmisenä, mutta eläkekassa katsoi, että kyseessä oli yritystoiminta.
Pöystistä tuntui, että hän oli joutunut tilanteeseen, jossa kaksi ulkopuolista neuvottelee kolmannesta, joka toimi vain maksumiehenä. Hän
koki, että häntä lähtökohtaisesti syyllistettiin ja epäiltiin. Juuri kun oman
yrityksen taloushallinnon viidakko alkoi tuntua läpipääsemättömältä,
kuvaan astuivat Talenomin ammattilaiset. ”He keräsivät kaikki paperini,
laittoivat ne järjestykseen vakuutuksineen, vapaaehtoisine maksuineen, suosituksineen ynnä muineen. Nyt minä hoidan kassavirran sisälle yritykseen,
Talenom hoitaa loput: veroilmoitukset, eläkkeet, palkat ja laskut – kaiken”,
Pöysti sanoo. Tom Pöysti nostaa Case Bookissa Talenomin palveluista erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin yrittäjälle on tärkeää saada tarkkaa tietoa
yrityksensä tilasta. ”Jonninjoutavien tilastojen sijasta tarvitsen firman toimitusjohtajana varmuuden siitä missä mennään, onko kaikki hyvin. Sen
tiedon minulle antaa Talenom.” Toisekseen Pöysti sanoo olevansa hyvin
iloinen saamastaan palvelusta. ”Talenom tuntee yritykseni erikoispiirteet ja
toimintatavat. Minulla on luotettava yhteyshenkilö, jolle voin soittaa, että
mitäs nyt tehdään ja hän kertoo, mikä on kussakin tilanteessa viisasta. Uskon, että se on muillekin pk-yrityksille aivan keskeinen asia. Olen halunnut
persoonallista palvelua ja sitä olen myös saanut”, Pöysti kiittää. (Talenom,
Case Book, 2004)
Talenomin taloushallinnon asiantuntijat ovat tämän päivän arjessa lähellä
yrittäjää. Heidi Sassi kertoo, että asiakkaisiin pidetään yhteyttä puhelimitse,
sähköpostitse ja Teamsilla. Osa asiakkaista tapaa kirjanpitäjänsä mieluiten

Kahvikupin äärellä on puitu monenlaisia
asioita yhtiön historian aikana. Kahvi on ollut
mukana niin iloissa kuin suruissakin.
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kasvokkain, heidän kanssaan Sassi menee mieluusti vaikka lounastamaan.
Korona-aika toi tutuiksi niidenkin yrittäjien kasvot, jotka eivät konttorille
aiemmin ehtineet. ”Teamsin kautta olen nähnyt enemmän asiakkaita kasvotusten. On ihanaa nähdä, kuka toisessa päässä on. Asiakkaan auttaminen
palkitsee tässä työssä aina”, Sassi sanoo.
Asiakkaan kohtaaminen ei ole pelkkää numeronäppäilyä, se on yhä enenevässä
määrin neuvovaa apua. Tähän havahduttiin jo vuosikymmeniä sitten, kun Paavo Tahkola oli toimitusjohtajana. Talenomin tapaan asiassa on vain otettu uusi
vaihde. Kirjanpitäjästä konsultiksi -mallin tarkoitus on, ettei tulevaisuudessa
olisi lainkaan kirjanpitäjiä. Kirjanpitäjästä kuoriutuu konsultti, joka tukee yrittäjää samoissa asioissa ja ongelmissa kuin tähänkin asti. Paavo Tahkola kertoo,
ettei ilmiö ole uusi. ”Minä pidän kirjanpitoalan käännekohtana 1980-lukua,
jolloin tietokoneet tulivat työhön ja numerokeskeisestä kirjanpidosta alettiin
siirtyä konsultoivaan tilitoimistopalveluun”, Paavo Tahkola toteaa ja muistuttaa, että lama-aika oli suurin sysäys konsultoivaan tilitoimistopalveluun.

”Niin raskaita kuin nämä asiat
esimiehelle ovatkin, muistelen
hyvällä sitä tukea, jota Talenom
minulle näissä tilanteissa
tarjosi. En jäänyt yksin, vaan
oma esimies, hr-päällikkö,
työterveyshuolto ja monet
muut tukivat minua. Samaa
välittämistä sain kokea, kun
sairastuin vakavasti kesken
kiihkeimmän työrupeaman
joulukuussa 2014.”
Heli Siukonen

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi vuonna 2003, että yhä useampi yritys
on ulkoistanut taloushallinnon palvelunsa. Esimerkiksi kirjanpito ja tilinpäätökset, palkkahallinto, laskutus, myynti- ja ostoreskontra, sisäinen laskenta
sekä raportointi ulkoistettiin enenevässä määrin. Näin tekivät myös isot yritykset. Esimerkiksi Oululainen Kotivara Oy ulkoisti taloushallintonsa Talenomille vuonna 2006. Toimitusjohtaja (1998–2003) Jaakko Tahkola sanoi
ulkoistamisen olevan yritykselle herkkä paikka. Silloin annetaan pois tärkeä
osa firman keskeistä tietovirtaa. Tämä on kuitenkin ollut tarpeen, sillä näin
yritykset ovat pystyneet välttämään isommat irtisanomiset. ”Realistinen ajatus
on 30 prosentin säästö kustannuksissa. Luku vaihtelee 15:stä prosentista jopa 50
prosenttiin”, Jaakko Tahkola kertoi. (Keskisuomalainen, 19.4.2003) Reisjärven
kunta oli liikkeellä jo paljon aiemmin. Kunta päätti ostaa elinkeinoasiamiehen
palvelut Tahkolan Tilitoimistoilta 1997. Silloinen kunnanjohtaja Esa Kallioniemi totesi, että päätökseen vaikuttivat taloudelliset syyt. ”Kun kustannuksia
piti säästää, mietimme, löytäisimmekö jonkin taloudellisemman tavan antaa
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yrittäjille heidän tarvitsemansa palvelut.
Tarvitsimme nimenomaan talouspuolen
asiantuntemusta”, Kallioniemi kertoi
loppuvuonna Litterassa (2/1997).
Tilitoimisto on näköalapaikka yrityselämään. Tilitoimistot elävät yritysten
rinnalla jatkuvaa murrosta ja muutosta,
jossa Talenom on halunnut vahvasti olla
edelläkävijä. Tilitoimistojen oma liitto, Kirjanpitotoimistojen liitto vaihtoi nimensä Suomen
Taloushallintoliitoksi vuonna 2005. Liiton toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi tuumaili nimenmuutoksen jälkeen, että asiakkaille eivät enää riitä pelkät rutiiniasiat. Asiakkaat
ovat Ahvenniemen mukaan aina odottaneet, että he saavat tilitoimistosta
kaupan päälle myös neuvontaa. ”Ongelma on ehkä alan sisällä eli palveluja
ei ole osattu markkinoida ja hinnoitella erikseen”, Ahvenniemi totesi. Liiton
toimitusjohtaja huomautti, että heidän markkinointitutkimuksensa mukaan pk-yritykset ovat valmiita maksamaan vastaavasta palvelusta. (Savon
Sanomat, 8.6.2006). Tämän Talenom tosin jo tiesi ja toimi aktiivisesti asian
eteen. Talenomin vuonna 2009 teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset tilitoimistot olivat jämähtäneet 1970-luvulle. Tutkimuksen mukaan
tilitoimistot eivät tuottaneet yrityksilleen menestystä ruokkivaa lisäarvoa.
Kuitenkin joka kolmas yrittäjä kaipasi tilitoimistolta aktiivisia neuvoja
yrityksensä menestymiseen ja oman taloudellisen turvansa edistämiseen.
Tilitoimistolta odotettiin rutiininomaisen raportoinnin lisäksi ennen
kaikkea kokonaisvaltaista edunvalvontaa ja yrityksen päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tutkimuksen viesti oli täysin selvä, tilitoimistojen on syytä
siirtyä 2000-luvulle. Harri Tahkola peräänkuulutti tuolloin julkista keskustelua aiheesta. Hänen mukaansa suomalaiset tilitoimistot hoitavat vain
kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen liittyvät tehtävät sekä
antavat kysyttäessä passiivista neuvontaa. ”Ne ovat toki perusta yrityksen
talouden hallinnalle ja riittävät viranomaisille, mutta eivät alkuunkaan yrittäjille tai yrityksille”, Harri Tahkola sanoi. (Keskisuomalainen, 31.1.2009).
Häntä kismitti yrittäjäasiakkaan kannalta tämän osakseen saama huono
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työ. Tahkolat ovat läpi vuosien halunneet tuulettaa yleisiä käsityksiä ja
käytänteitä. Vastavirtaan kulkeminen on ollut työlästä, mutta tarpeellista.
Tahkola toteaa tietävänsä yhä tänä päivänä, mitä yrittäjä oikeasti haluaa tilitoimistolta. ”Olen ollut niin monessa yrityksessä mukana ja niin monen
yrittäjän kanssa koko ajan tekemisissä, että tiedän kyllä, mitä halutaan.”
Hänelle on kunnia-asia pysyä pienyrittäjän pulssilla. Siihen Talenomin
toiminta on aina perustunut.
Puutarha- ja vihersisustusyritys Viherviisikon omistaja Tapio Posti kertoo kokemuksia.fi-sivustolla (30.11.2016) Talenomin neuvontapalvelun
käytöstä. Postin mukaan Talenomiin tehty sijoitus tulee yrittäjälle moninkertaisesti takaisin. ”Talenom on ollut minulle ikään kuin henkilökohtainen
ruoska, joka sanoo mitä ei tehdä ja mitä tehdään. On tärkeää, että minulle voidaan suoraan sanoa, mitkä ratkaisut eivät ole hyviä. On myös hyvä,
että näkemys tulee yritykseni ulkopuolelta, joltain joka näkee toiminnan eri
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silmällä. Siinä suhteessa minulla on todella hyvä yhteyshenkilö, siitä voin
sanoa kiitos”, Posti painottaa. Yrittäjä kokee, että kun kirjanpitotoimisto
hoitaa hommansa hyvin, yrittäjän ei tarvitse availla kukkaronsa nyörejä
verottajan edessä. Tätä ei Tapio Postin Viherviisikon ole tarvinnut tehdä.
(kokemuksia.fi-sivusto)
Talenomin asiakkaiden tyytyväisyyttä on mitattu vuosikymmenten ajan
monenlaisin keinoin. Yhtiö on tarjoutunut usein myös tutkimuskohteeksi
seudun opiskelijoille. Vuonna 1997 kaupan- ja hallintoalan opiskelija Jani
Lackman teki asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa 500 asiakasta arvioi
Tahkolan Tilitoimistot Oy:n arvosanalla kiitettävä. Erityisen hyvät pisteet
yhtiö sai asiakkaiden toiveiden kuuntelemisesta. Nykyään Talenom mittauttaa asiakastyytyväisyyttään. Lisäksi sillä on käytössään asiakaspaneeli, jonka
kautta halutaan ajantasaista tietoa yhtiöstä asiakkaan näkökulmasta. Vaikka
yhtiö on valtava, liki tuhat henkeä työllistävä tilitoimisto, ei pienyrittäjästä ole haluttu erkaantua. Otto-Pekka Huhtala kertoo, että vuonna 2020
markkinoille tulleen TiliJaskan avulla pyritään helpottamaan nimenomaan
pienten asiakkaiden arkea. TiliJaska on jälleen aivan uusi, kenties utopistinenkin, palvelu, jonka Talenom on tuonut markkinoille. Sen avulla asiakas
pystyy tarvittaessa hoitamaan yrityksensä kirjanpidon vaikka ilmaiseksi.
Talenomin välittäminen versoaa myös ympäristöön. Syksyllä 2019 WWF
myönsi Talenomille kansainvälisen Green Office -tunnuksen. Tämän myötä
Talenomista tuli ensimmäinen tilitoimisto, jolle sertifikaatti myönnettiin.
Talenomin tavan ajatella ympäristöystävällisesti huomasi myös 13-vuotias
Matilda Alanen, joka toimi päivän Talenomin toimitusjohtajana marraskuussa 2019. Alasen toimitusjohtajuus oli osa valtakunnallista Lapsi mukaan töihin -päivää.

Nyt oli edessä jännät paikat. Musta tuli päiväksi Talenomin toimitusjohtaja! Talenom on siis tilitoimisto, joka haluaa olla vihreämpi kuin
muut. Ai että mitä? No, minäpä kerron.
Talenomilla on tehty paljon asioita ympäristön eteen. Tavallisissa tilitoimistoissa pyöritellään ihan hirveästi kaikkien yritysten papereita.
Talenomilla ei pyöritellä, vaan ne tekee tosi paljon asioita digisti. Ne
pyrkii siihen, että kaikki hommat hoituisi ilman paperia. Siis niiden
omat jutut sekä kaikkien niiden asiakkaana olevien yritysten asiat hoidettaisiin paperittomasti. Se kuulostaa mun mielestä tosi siistiltä!
Sen lisäksi ne mittailee paljonko kuluu sähköä, ja laskee, paljonko ne
käyttää toimistoissa tilaa jokaista työntekijää kohti. Mun mielestä se
on tosi fiksua. Että ei tarvi maksaa turhasta. Ja sitten ne raportoi näistä
WWF:lle.
Nyt WWF myönsi Talenomille kaikkien näiden ympäristöasioiden
hoitamisesta kansainvälisen tunnustuksen, Green Office -sertifikaatin.
Millään muulla tilitoimistolla ei sellasta vielä ole, mutta Talenom on
tosi pitkällä näissä jutuissa.
Tiedätteks te sen Lapsi mukaan töihin -päivän? Minä menin silloin
Talenomille, ja minusta tuli päiväksi sen toimitusjohtaja. Kaikkein
huikeinta tässä oli se, että just sinä päivänä kun minä olin Talenomin
toimitusjohtaja, mun piti kertoa siitä sertifikaatista sen firman työntekijöille. Siis kaikille. Ou mai.
Oikeesti minä kyllä luulen, että se meni ihan hyvin. Ja miksei olisi mennyt. Mullahan oli huikeen hyviä uutisia kerrottavana.
Matilda
Matilda Alasen blogiteksti 14.11.2019 Talenomin nettisivulla
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Yhtiön ympäristötyö on ollut määrätietoista. Talenom pyrkii toiminnoissaan paperittomuuteen, vuonna 2020 yhtiön kirjaamista tositteista yli 80
prosenttia käsiteltiin täysin paperittomasti. Talenomin halu olla paperiton
nojaa yhtiön ajatukseen olla energiatehokas. Yhtiö kannustaa myös työntekijöitään toimimaan ympäristöystävällisesti. Kesäkuusta 2021 lähtien
Talenom on tarjonnut työntekijöilleen mahdollisuuden työsuhdepyörään,
jonka saa luontoisetuna valita. Polkupyöräileviä talenomilaisia onkin nähty
sankoin joukoin, ainakin sosiaaliseen mediaan tehtyjen päivitysten mukaan.
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Oulun pääkonttorin taukotiloista löytyy
työntekijöille monenlaista viihdykettä.
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”H

aastan sinut, voita minut!” Tällä huudahduksella Otto-Pekka
Huhtala haastoi talenomilaiset KLT-opintojen pariin vuonna
2016. KLT-tutkinto on Taloushallintoliiton vuosittain järjestämä
tenttitilaisuus, jossa mitataan osaamista laskentatoimen ja oikeustieteen
osa-alueissa. Suomessa on tällä hetkellä ainoastaan 3 000 auktorisoitua
KLT-asiantuntijaa. Vuosittain tenttiin osallistuu noin 400 kirjanpitäjää,
joista puolet suorittaa tutkinnon hyväksytysti. Tentti ei ole helppo. Siihen
valmentautuminen on pitkä prosessi, luettavaa kirjallisuutta on runsaasti.
Talenom on järjestänyt valmennusta työntekijöilleen jo useamman vuoden ajan. Ennen Otto-Pekka Huhtalan heittämää haastetta Talenomilla oli toki otettu osaa KLT-koulutukseen vuosikymmenten ajan, mutta
2000-luvulla verkkaisesti. Yhtiön omat koulutukset pitivät työntekijät
terässä. Henkilöstöjohtaja Antti Aho ajatteli, että ammatti-identiteetin
kannalta olisi tärkeä ryhdistäytyä KLT-tutkinnoissa. ”Havahduimme siihen, että tarvitsemme osaajia. Nostimme KLT-homman tikun nokkaan
ja kaiken keskiöön. Antti (Aho) tokaisi minulle, että mikäs johtaja se
sinä olet, jos et itse tutkintoa suorita”, Huhtala toteaa. Aho ja Huhtala
ilmoittautuivat mukaan. Kaksikon ilmoittautumista seurasi suoranainen
yleisöryntäys, tutkintohaasteeseen ilmoittautui puolensataa talenomilaista, ennätysmäärä. Tämä havahdutti kilpailijatkin pohtimaan, mistä nyt
tuulee. ”Siitä tuli hieno kokemus. Luimme jopa porukalla siihen”, Aho
kertoo. ”Lopulta se oli aika helppo tentti, meitä oli koulutettu sisäisissä
koulutuksissa jo niin hyvin. Olimme saaneet paljon ajankohtaista tietoa,
eikä kaikki ollut pelkkää teoriaa”, Heidi Sassi sanoo. Aho ja taloushallinnon asiantuntijana työskentelevä Sassi nappasivat kurssilta priimuspalkinnot. Koko joukko kukitettiin Finlandia-talolla tutkintotodistusten
kera. ”Minullahan paloi seuraavan kesän lomat siihen, että luin tenttiin.
Olisi ollut aikamoinen katastrofi, jos en olisi itse päässyt läpi”, Huhtala
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nauraa. Talenomilaisten esiinmarssi herätti huomiota. ”Meitä ei varmaan
alan sisällä pidetty osaamiseen panostavana toimistona. Tämän myötä
asia muuttui. Meistä oli kaikkialla mielikuva, että panostamme osaamiseen”, Aho iloitsee. Osaamiseen keskittyminen toi yrityksen osaamisen
ja hyvinvoinnin mittareille maireita lukemia. ”Parin vuoden päästä luvut
osoittivat, että meidän suorituksemme on ihan eri luokkaa kuin muilla
tällä alalla. Osaaminen puski läpi – ja kaikki lähti lopulta yhdestä workshopista”, Huhtala sanoo.
Tällä hetkellä KLT-tutkintoon ottaa osaa parisenkymmentä talenomilaista
vuosittain. KLT-tutkinnon on suorittanut Suomessa noin 2 500 kirjanpitäjää. Tenttimään pääsee, jos takataskusta löytyvät tradenomin tai kauppatieteiden maisterin paperit ja vähintään 2–3 vuoden kokemus laskentatoimesta. KLT-tutkinnon voimassa pitäminen edellyttää lisäksi aktiivista
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täydennyskouluttautumista, josta on raportoitava
kolmen vuoden välein.
Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen on Talenomille tärkeää. Se on ollut sitä aina. Osaaminen on työntekijän pääomaa, työntekijä yhtiön
pääomaa. Heidi Sassi kertoo innostuneensa Talenomista juuri tämän tarjoaman koulutuspolun
vuoksi. Sassi valmistui tradenomiksi vuonna
2003, jonka jälkeen hän sai työpaikan Haukiputaan seurakunnan taloustoimistosta. Sattumalta
silmiin osunut Talenomin mainos koulutusmahdollisuudesta kiinnitti huomion. Hän päätti
aloittaa Talenomin kirjanpitokoulussa. ”Muistan koulutuksen, kun Voudintiellä rakennettiin
kovaa vauhtia uutta rakennusta. Meille jaettiin
korvatulppia aina kun vieressä porattiin”, Sassi
naurahtaa. Kun työnteko Talenomilla alkoi, Sassi
huomasi ilokseen, että joukosta löytyy myös vanhoja tuttuja. Hän oli ollut aiemmin samassa rautakaupassa kesätöissä kuin Otto-Pekka Huhtala.
Huhtala myi maalitarvikkeita, Sassi työkaluja.
Talenom Akatemia syntyi vastaamaan työntekijöiden tarpeeseen. Tarjolla on laajasti erilaisia
koulutuksia aina esimieskoulutuksiin saakka.
Helsingin toimistonjohtaja Hanna Mannermaa
kertoo, että koulutukset takaavat hyvin moninaiset mahdollisuudet urapolkuihin talon sisällä. Jos
haluaa lisää haasteita, toisaalle ei tarvitse lähteä.
Harri Tahkola toteaa, että yhtiön omat koulutukset ovat olleet tärkeä osa Talenom-kokonaisuutta.
KLT-tutkinnon suorittamista juhlittiin
yhdessä tammikuussa 2020.
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Koulutusta mittaavat käyrät näyttävät, että jokaista työntekijää koulutetaan
vuoden aikana noin 25 tunnin edestä.
Yhtiö järjestää oman koulutusohjelmansa alanvaihdosta pohtiville, opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Tämä kulkee nimellä Talenom Trainee. Ohjelman
avulla on mahdollista päästä osaksi talenomilaisten joukkoa. Trainee-polku
syntyi surullisenkuuluisan Tiger-projektin jälkimainingeissa. Vaikka projekti jouduttiin keskeyttämään, tekijöille kirkastui, mitä henkilöstöosaaminen
todella tarkoittaa. Kehitysjohtajana Tigerin aikaan toiminut Antti Aho sa-

”Vastavalmistuneita
ekonomeja on päässyt
yhtiöön töihin, osa saanut
loistavan ponnahduslaudan
tulevaisuuteen.”
Tapio Raappana

noo, että kehittäminen otettiin vakavasti. Aho nappasi joukkoineen henkilöstöosaamisesta kiinni, ja Trainee-ohjelmasta ryhdyttiin rakentamaan entistä
kattavampaa. Ammattitaitoisten tekijöiden saaminen on alalla haaste, johon
haluttiin Ahon mukaan vastata. ”Kasvumme tarvitsi isoja määriä tekijöitä,
joten meidän oli pakko saada oppimiskäyrää jyrkemmäksi. Jouduimme analysoimaan, mikä on kriittinen osaaminen, ja miten sen voisi oppia mahdollisimman nopeasti”, Aho kertoo. Syntyi entistä ehompi Trainee-ohjelma.
Se hiottiin koulutusjaksoksi, joka sisältää koulutuksia, teoriaa ja käytännön
harjoitteita sekä oman mentorin. ”Haimme sparria tähän myös pedagogiikan osaajilta. Lisäsimme tuntuvasti harjoituksia, testejä, näyttötöitä ja muita
konkreettisia asioita”, Aho sanoo. Vuoden 2021 aikana Trainee-ohjelmaan
osallistui Oulussa ja Tampereella yhteensä 111 ihmistä.
KPMG:n Oulun johtaja Tapio Raappana toimii työnsä ohessa Oulun
yliopistolla laskentatoimen lehtorina. Raappana näkee, että Talenomilla

on valtava merkitys alaa opiskeleville. ”Vastavalmistuneita ekonomeja on
päässyt yhtiöön töihin, osa saanut loistavan ponnahduslaudan tulevaisuuteen. Rekrytointimielessäkin ajateltuna Talenom on merkittävä toimija
seudulla”, hän sanoo. Kati Luoman opinnäytetyössä (Liiketalouden koulutusohjelma, Centria-ammattikorkeakoulu, 2019) tutkittiin Talenomin
työnantajakuvaa oululaisten opiskelijoiden silmin. Luoman tutkimuksessa taloushallinnon opiskelijat määrittelivät unelmatyöpaikkansa neljän
kategorian perusteella. Näitä olivat työn sisältö, työn tekemisen olosuhteet, työehdot ja kehittymisen mahdollisuus. Kiinnostavista yrityksistä
opiskelijat saivat tiedon puskaradion, koulun tai yrityksen viestinnän
välityksellä. Talenom nähtiin opinnäytetyössä tunnettuna ja menestyvänä yrityksenä, joka panosti henkilöstöön ja pystyi tarjoamaan monia
mahdollisuuksia. Taloushallinnon tradenomi Jenna Svenfelt suoritti ensin
neljän kuukauden harjoittelujakson ja työllistyi sen jälkeen myyntilaskutustiimiin. Vuoden jälkeen hän siirtyi koordinaattoriksi, seuraavana olivat
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vuorossa tiiminvetäjän tehtävät. ”Urakehittymisen nopeus on yllättänyt”,
Svenfelt toteaa.
Työntekijöiden kouluttamisen huomasi myös kuopiolainen Anne Luukkonen, jonka tilitoimisto Trust Accounts TKG siirtyi Talenomin lipun alle
muutama vuosi sitten. ”Automaatio lisääntyy ja vapauttaa työaikaa. Pystymme kouluttautumaan ja palvelemaan asiakkaita aiempaa paremmin. Näin
isossa talossa myös löytyy monenlaisia asiantuntijoita asiakkaiden avuksi, ja
meitäkin autetaan ja tuetaan aina tarvittaessa”, Luukkonen iloitsee.

”Havahduimme siihen, että
tarvitsemme osaajia. Nostimme
KLT-homman tikun nokkaan ja
kaiken keskiöön.”
Otto-Pekka Huhtala

Vuosien saatossa Talenom on pyrkinyt olemaan eri opinahjojen rinnalla.
Rinnalla kulkemisen muotoja yhtiö on vaihtanut tunnelman ja tilanteen
mukaan. Vuonna 2008 yhtiö lahjoitti kaksi uutta Citroen-merkkistä autoa
oululaisten tradenomiopiskelijoiden käyttöön. Lahjoituksella yhtiö halusi
kannustaa opiskelemaan alaa. Kuten Talenomin tapaan kuuluu, yhtiö on
vienyt koulutusajattelunsa tavallista pidemmälle. Vuonna 2019 yhtiö julkaisi tuoreille vanhemmille kovakantisen opuksen Miten kasvatan lapsestani iloisen yrittäjän? Kirja on kunnianosoitus yrittäjyydelle, se lahjoitettiin
syksyllä 2019 kaikkien Suomen synnytyssairaaloissa syntyneiden vauvojen vanhemmille. Kirjassa menestyneiden yrittäjien vanhemmat kertovat
lapsensa tiestä. Äänensä saavat kirjassa kuuluviin muun muassa näyttelijä
Jasper Pääkkösen Virve-äiti, mediapersoona Arman Alizadin Vahid-isä sekä
Slushin toimitusjohtaja Andreas Saaren vanhemmat. Kirjan sanoma on,
että lapsesta ei voi kasvattaa yrittäjää. Vanhemman tehtävä on tukea lasta
kasvamaan omaksi itsekseen. Osasta kuoriutuu tulevaisuuden tekijä, vahva

196

Työntekijöiden jatkuva kouluttaminen
on ollut Talenomin toiminnan keskiössä.
Kuvassa Milla Kinnunen ja Eini Allegren.

KLT-tutkintoon ottaa osaa parisenkymmentä talenomilaista
vuosittain. Kuvassa KLT-tutkinnon suorittaneet talenomilaiset
vuonna 2019.

yrittäjä – kenties uusi talenomilainen. ”Tutkimusten mukaan yrittäjät ovat
keskimäärin palkansaajia tyytyväisempiä elämäänsä, luottavaisempia tulevaisuuden suhteen ja uskovat voivansa itse vaikuttaa omaan elämäänsä.
Nämä kaikki ovat ominaisuuksia, joita jokainen tuore vanhempi toivoisi
itselleen. Silti Talenomin kyselyn mukaan vain 30 prosenttia pienten lasten vanhemmista toivoo lapsestaan yrittäjää”, Otto-Pekka Huhtala totesi
kirjan julkaisemisen aikoihin. Talenom halusi ottaa opuksellaan kantaa
myös yhteiskunnan tilaan. ”Vaikka yleinen asenne yrittäjyyttä kohtaan on
muuttunut aiempaa myönteisemmäksi, siihen liitetään edelleen monenlaisia vääristyneitä ennakkoluuloja. Tahdomme omalta osaltamme nostaa
esille yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kannustaa
yrittäjyydestä unelmoivia ottamaan ensimmäisen askeleen kohti yrittäjän
elämää”, Huhtala jatkoi.
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rittäjä on yhtiön kasvot, perheyrityksessä kasvoina on koko lähisuku. Talenomin kasvot näyttävät katsojista monisävyisiltä – pääomistajat ja iso osa Tahkolan suvusta on lestadiolaisia. Lestadiolaisuuteen liitetään monenlaisia vivahteita ja ennakkoluulojakin. Talenomin
ympärillä liikkuu puheita, joiden mukaan vakaumus on vaikuttanut yhtiön toimintaan. Yhtiön puheenjohtaja Harri Tahkola huomauttaa, että
asia on henkilökohtaista, ei yhtiön historiaa. Uskontoa ei silti voi Talenomin tapauksessa sivuuttaa. Olihan Paavo Tahkola yrittämisen ohella
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) talouspäällikkö
yli 30 vuotta.
Mikko Siuruainen oli pitkään johtoryhmän ainoa ei-lestadiolainen. Hän
ei koe, että uskonto olisi ollut jollain tavalla keskeisessä roolissa yhtiössä, saati johtoryhmässä. Uskontoa ei Siuruaisen mukaan edes sivuttu.
”Itse olen oppinut ajattelemaan ihmiset ihmisinä, en ole kategorisoinut
ketään. Enkä ole nähnyt sitä muidenkaan tekevän. Minulle ei ole tuputettu mitään, mutta ainahan kilpailijat jaksavat louskuttaa”, Siuruainen sanoo. Talenomin palkanlaskennan johtaja Marika Säkkinen toteaa,
että uskonnon vaikutus näkyy osin yhä, kun pohjoisen ihmiset katsovat
Talenomia. Etelässä asia ei nouse esiin. ”Talenom näkyy ennen kaikkea

”Sanoin aina, että olen
lestadiolainen, mutta se ei
vaikuta meillä työskentelyyn
mitenkään.”

uskottavana yhtiönä, joka on pienenkin yrittäjän asialla. Uskonnon leima on onneksi hyvää vauhtia häviämässä”, Säkkinen sanoo ja lisää, ettei
uskonnolla ole ollut vaikutusta hänen päivittäiseen työhönsä. Aihe saa
kuitenkin herkästi varpailleen, kilpailijat nostavat mielellään uskonnon
esiin. Uskonnolla lyödään erityisesti rekrytointitilanteissa, kun hyviä tekijöitä on haluttu palkata Talenomilta omiin riveihin. Järjestelmäasiantuntijaksi vuonna 2005 Talenomille tullut Joni Ranta-Eskola muistelee
kuulleensa uskontoon viittaavia varoitusääniä, kun hän aloitti työnteon
yhtiössä. ”En kuitenkaan koskaan kokenut sen olevan este. En antanut
huutelujen vaikuttaa päätökseeni mennä Talenomille töihin, ja hyvä niin”,
Ranta-Eskola sanoo.

Harri Tahkola

Uskontoa ja liiketoimintaa ei ole haluttu Talenomilla sotkea toisiinsa.
Halusta huolimatta asia on noussut aika ajoin esiin, esimerkiksi yhtiön
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”Hyvän johtajuuden ydin
on, että kaikki huomioidaan.
Jokaista työtä tekevää ihmistä
tulee arvostaa yhtä lailla.
Töihinotossa pätevin
hakija on aina mennyt
”meikäläisten” ohi.”
Paavo Tahkola
(Kaleva 2.7.2017)

VAKAUMUS

vuosipäivillä Harri Tahkola on kertonut uskonnollisesta taustastaan. ”Sanoin aina, että olen lestadiolainen, mutta se ei vaikuta meillä työskentelyyn
mitenkään. Ainoastaan alkoholia ei tarjoilla”, Tahkola sanoo. Kun ei-lestadiolainen Jussi Paaso tuli toimitusjohtajaksi vuonna 2017, asiaa tarkasteltiin
aiempaa tiiviimmin. Hän koki, että uskonto oli 2010-luvun maailmassa
kuin virtahepo olohuoneessa. Paaso halusi poistaa väärinymmärryksiltä
kasvualustan. ”Ongelma oli, että tämä oli kirjoittamaton asia, joka kuitenkin vaikutti muun muassa siihen, saivatko tiimit mennä työyhteisönä
virkistysvaroilla katsomaan stand up -esitystä vai eivät”, Paaso kertoo. Harri
Tahkolan näkemys on toisenlainen. Hänen mukaansa virkistysvarat oli alun
alkaen tarkoitettu tiimihengen kohottamiseen ja yhdessä tekemiseen. Uskonto oli Tahkolan mukaan tässä kohdassa täysin toissijainen asia.

”Kaikki, mikä liittyy
uskonnollisuuteen,
riisuttiin pois.”
Jussi Paaso

Yhtiö kasvoi jatkuvasti, tilanteen pitäminen hallinnassa myös tällä saralla
oli Paasolle tärkeää. ”Kaikki, mikä liittyy uskonnollisuuteen, riisuttiin pois.
Ainoa, minkä lopulta jätimme, oli se, että alkoholia ei jaeta. Tämä selkeytti
kaikkien toimintaa valtavasti”, Paaso jatkaa. Yhtiön omistajien vakaumuksen tuoma leima ei kuitenkaan helposti haihdu. Harri Tahkolan mukaan
leima on tuonut turhan usein ennakkoluuloja. Esimerkkinä yhtiön järjestämä kysely työntekijöilleen, jossa yhtenä kysymyksenä oli, hyväksytäänkö
yhtiössä seksuaalivähemmistöjä. Tästä Talenom sai eräässä yksikössä hyvin
heikot pisteet, tulos näytti karmaisevalta. Harri Tahkola tarttui asiaan henkilökohtaisesti ja ryhtyi selvityspuuhiin. ”Selvisi, että kyse oli lopulta tästä
leimasta. Halusin sen jälkeen painottaa, että vaikka olen lestadiolainen, sillä
ei ole tekemistä työyhteisön kanssa. Kiusaamista tai sorsimista täällä ei missään muodossa hyväksytä”, Tahkola esittää asian vahvasti. Leimalla on ollut
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toki oma vaikutuksensa myös asiakaskuntaan, Jos asiakkaan edustaja on
ollut vahvasti lestadiolaisuutta vastaan, yhteistyö Talenomin kanssa päättynyt lähtöviivalle. ”Itse kyllä toivoisin, että yrittäjä tekisi tilitoimistovalinnan
liiketoimintaperusteisesti eikä omistajan vakaumuksen perusteella. Mutta
jos asia on kynnyskysymys, ei se miksikään muutu”, Harri Tahkola tuumaa.
Yhtiön lestadiolaistaustaa on käsitelty vuosien saatossa myös lehtien palstoilla, netin keskustelupalstoista puhumattakaan. Lestadiolaistaustaisiin
yhtiöihin on myös pureuduttu erinäisten teosten ja tutkimusten kautta.
Kaleva otsikoi heinäkuussa 2017 artikkelinsa Paavo Tahkolasta ja Fix Oy:n
toimitusjohtaja Sami Pikkuahosta sanoin ”Yrittäjiä Jumalan armosta”. Artikkelissa yrittäjyyttä ja vanhoillislestadiolaisuutta puntaroitiin avoimin
sanankääntein. Toimittaja Riikka Aaltonen totesi, että yrittäjän uran valinneille vanhoillislestadiolaisille on hyötyä lapsuudessa opitusta sosiaalisuudesta. Sen sijaan sisäänpäinlämpiävyyttä vältetään työelämässä tietoisesti.
”Hyvän johtajuuden ydin on, että kaikki huomioidaan. Jokaista työtä tekevää
ihmistä tulee arvostaa yhtä lailla. Töihinotossa pätevin hakija on aina mennyt
”meikäläisten” ohi”, Paavo Tahkola totesi, ja Sami Pikkuaho oli samaa mieltä. Miesten puhe toi Aaltosen mieleen kahden regimentin opin, joka on
Martin Lutherin muotoilema opetus Jumalan kahdesta hallinnasta. Oppi
erottaa uskonnollisen ja maallisen toiminnan teologisin perustein. (Kaleva,
2.7.2017).
Vakaumus on tuonut yhtiölle myös myönteisiä asioita. Talenomin hallituksen ensimmäinen perheen ulkopuolinen puheenjohtaja Taisto Riski toteaa,
että yhtiön perusarvot ovat hyvin vahvoja ja arvostettavia. Ne perustuvat
ahkeruuteen ja työntekoon, herätysliikkeessä tunnettuihin teemoihin. Niitä
on Riskin mukaan ei-lestadiolaisenkin helppo kunnioittaa. Yhteistyökumppanina monessa käänteessä ollut Stefan Björkman sanoo, että uskonto on
tuonut tietynlaista ennakoitavuutta talenomilaisten ajattelutavan suhteen,
vaikka varsinaisessa toiminnassa uskonto ei ole hänen silmiinsä korostunut.
”Se on se tietty rehtiys, joka on kääntynyt heidän edukseen. Tämä (uskonto) on yritysmaailmassa hyvin vaikea teema. Uskonto ja edelläkävijyys
onkin jännä yhdistelmä. Uskonnollinen tausta kun liitetään konservatiivisuuteen, ja tässä yrityksessä on ollut hyvin paljon edelläkävijyyttä. Siitä
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syntyy helposti jännitettä. Tätä jännitettä ei Talenomissa kuitenkaan ole
ollut”, Björkman analysoi. Harri Tahkola painottaa, että hän on aina ollut
uskonnon suhteen avoin. Sen hän on pyrkinyt sanomaan myös ääneen.
Rekrytointitilanteissa Tahkola on nostanut teeman jopa itse esiin, mutta
muistuttanut, ettei asialla ole tekemistä yhtiön toiminnan kanssa. Jos aihe
on kynnyskysymys rekrytoitavalle, se ymmärretään, ja hakija voi toimia
parhaaksi katsomallaan tavalla. Tahkola paljastaa, että Talenomille on myös
hakeuduttu töihin varta vasten yhtiön alkoholittoman linjan vuoksi. ”Muutamia ihmisiä meille on tullut niin, että he ovat sanoneet, etteivät halua
lähteä nykyisessä työpaikassaan illanistujaisiin käyttämään alkoholia. He
eivät ole olleet millään tavalla uskonnollisia ihmisiä, mutta kun meillä ei
alkoholitapahtumia ole ollut, se on toiminut myös haluna hakeutua meille”,
Tahkola kertoo.

”Itse kyllä toivoisin, että yrittäjä
tekisi tilitoimistovalinnan
liiketoimintaperusteisesti
eikä omistajan vakaumuksen
perusteella.”
Harri Tahkola
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alenom luottaa sisuun ja sitkeään yrittäjyyteen. Tämän vuoksi
tahto on yksi yhtiön arvoista. ”Jaksamme vääntää asioista loppuun asti. Vaikka kolmannen kerran tulee turpaan, jaksamme yhä
jatkaa. Meillä on vahva usko itsessämme, kun jotain päätetään ryhtyä
tekemään”, Otto-Pekka Huhtala sanoo. Hänen mukaansa tahto tulee
ilmi etenkin tavoitteiden saavuttamisessa. ”Tavoitteet on kovia. Niin
kovia, että jalat menevät veteliksi ja perhosia tulee vatsaan. Silloin tavoite on sopiva. Jos sitä tunnetta ei ole, et ota asiaa tosissasi. Ja yleensä
tällä tahdolla olemme ylittäneet tavoitteet. Esimerkiksi liikevaihtotavoitteet olemme saavuttaneet etupainotteisesti, samoin tuottavuustavoitteet. Niihin ei kukaan muu ole uskonut, mutta itse uskoimme, ja
ne saavutimme”, Huhtala jatkaa. Talenomin vahvaan tahtoon uskoo
myös Helsingin toimistonjohtaja Hanna Mannermaa. Talenomilla on
rohkeutta tehdä nopeita ja isoja liikkeitä, uutta ei pelätä. ”Tahto on yksi
tärkeimmistä kulmakivistä tekemisessämme läpi organisaation. Viemme
aktiivisesti muutosta eteenpäin, vaikeiden paikkojen edessä tahto on se,
mikä ratkaisee”, Mannermaa sanoo.
Talenom kuvailee itseään muihin alan yrityksiin verrattuna rosoiseksi. On
rohkeaa katsoa tapoihinsa pinttynyttä toimialaa uusin silmin ja etsiä asiakkaalle uudenlaisia ratkaisuja yksinkertaistamaan arkea. Se on välittämistä.
Tahtoon tarvitaan rohkeutta ja välittämistä. Tahtoa on Talenomilla tarvittu joskus pienesti, toisinaan roppakaupalla. Tahtoa on tarvittu yrityksen perustamisessa, valtakunnallisen toimistoverkoston luomisessa ja erityisesti lama-ajan kiemuroissa. Kun valuuttaluottokriisi iski, isä-Tahkola
makasi sairaalassa. Veljekset kaivoivat kaiken tahtonsa ja veivät tilitoimiston asiakkaineen läpi laman. ”Kyllä siinä oli taistelufiilis”, Jaakko Tahkola kuvailee tuon ajan tahtoa. Tahtoa on tarvittu sukupolvenvaihdoksessa,

pääkaupunkiseudulle matkaamisessa ja digitalisaation aallonharjalla surffaamisessa. Tahtoa on todella tarvittu myös silloin, kun Harri Tahkola päätti,
että yritys viedään pörssiin. Ilman tahtoa Talenom ei olisi kansainvälistynyt,
ilman tahtoa ei olisi selvitty projekteista ja hankkeista. Ei myöskään niistä
hankkeista, jotka keskeytettiin. Yksi osin epäonnistuneista hankkeista oli
Tiger. Sen myötä muun muassa purettiin yhtiön asiakaspäällikköorganisaatio. ”Se avasi mahdollisuuden ajatella ja tehdä eri tavalla. Kaikki ei kuitenkaan mennyt putkeen, kuten muutoksissa monesti käy. Asiakkaita menetettiin”, Mikko Siuruainen myöntää. ”Se oli henkilökohtainen pettymys”,
Antti Aho tunnustaa. Tahto ei kuitenkaan ole loppunut, se tuntuu olevan
Talenomilla ehtymätön voimavara. Talenomilla toistakymmentä vuotta töitä tehnyt Joni Ranta-Eskola uskoo, että tahdon taustalla on yhtiön sisältä
kumpuava yhteishenki ja yhteisen tekemisen meininki. ”Mitä isompi kriisi
yhtiössä on ollut, sitä tiiviimpi on ollut yhteishenki. Johdolla on ollut kyky
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käsitellä kriisiä, kokonaisuus on aina toiminut. Talenomilla on ollut aina
hyvin ratkaisukeskeisiä ihmisiä”, Ranta-Eskola sanoo.
Tahto ruumiillistuu varsin hyvin myös Jussi Paasossa, entisessä toimitusjohtajassa (2017–19). Paaso on toistaiseksi ainoa Tahkolan perheen ulkopuolelta tullut toimitusjohtaja. Hän työskenteli vuoden 2013 alussa Kiinteistömaailma Oy:ssä, kun kuuli, että Talenom tarvitsee kasvujohtajaa. Paikka ei
ollut virallisesti auki, mutta yrityksestä toki löytyi Paason mentävä aukko.
Jussi Paaso ryhtyi rakentamaan Talenomille myyntiorganisaatiota ja oli
osa johtoryhmää. Johtoryhmän yhteistyö oli vahvaa, paikoin räiskyvääkin.
Näkemyseroja tapojen toteuttamisessa tuntui olevan, mutta halu kehittää
palveluita oli yhteinen. Pian pörssiytymisen jälkeen johtoryhmän yhteistyö

”Välillä tuntui, että päivän alussa
työhuoneeseen on tuotu iso
lantakasa, joka johtajan pitää
ryhtyä ensitöikseen lapioimaan.”
Jussi Paaso

alkoi saada säröjä. ”Kasvettiin ja kehityttiin yhtiönä valtavasti. Matka piti
sisällään monivaiheisia ja rikkaitakin tapahtumia. Yhteistyö alkoi rakoilla.
Yksi johtoryhmäläisistä jätti kerran tulematta lentokoneeseen, kun oltiin
matkalla jonnekin. Sen jälkeen häntä ei enää näkynytkään johtoryhmässä”,
Paaso paljastaa. Toimitusjohtajan työ oli Paasolle mieluista, mutta raskasta.
”Välillä tuntui, että päivän alussa työhuoneeseen on tuotu iso lantakasa,
joka johtajan pitää ryhtyä ensitöikseen lapioimaan. Ei muuta kuin lapion
varteen”, Paaso sanoo. ”Mutta onhan se johtajan rooli lopulta eräänlaista
pappina olemista. Se lohduttaa ja tukee, mutta kuka pappia synkällä hetkellä lohduttaa”, Paaso pohtii.
Tahtoa löytyy myös yhtiön tuoreimmasta toimitusjohtajasta (2019–),
Otto-Pekka Huhtalasta. Huhtala valmistui kauppatieteiden maisteriksi
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vuonna 2002 ja siirtyi sen jälkeen Talenomille. Mies on todella kasvanut
yhtiön mukana tyvestä latvaan, sillä Huhtala aloitti Talenomissa harjoittelijana. Ensin hän opetteli kirjanpidon aakkoset ja siirtyi sen jälkeen palkanlaskentatiimiin, joka kasvoi Huhtalan hyppysissä 20 hengen yksiköksi.
Tämän jälkeen vuorossa oli kehitysjohtajan pesti. Siinä vaiheessa hän uskoi

”Otin kulutusluottoa, että
sain ostettua osakkeita.
Eli kalsarit kiinni firmaan
ja hommiin.”
Otto-Pekka Huhtala

Talenomin asiaan sen verran vankasti, että uskalsi ryhtyä osakkaaksi. ”Otin
kulutusluottoa, että sain ostettua osakkeita. Eli kalsarit kiinni firmaan ja
hommiin”, Otto-Pekka Huhtala naurahtaa. Tie Talenomissa on ollut Huhtalan mukaan ennen kaikkea tahdon asia. Digitalisaatio, pörssiytyminen,
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kansainvälistyminen. Kaikki nuo söivät kilokaupalla tahtoa, mutta myös
lisäsivät sitä. Huhtalalle on tullut työtarjouksia toisaalta, rahakkaampiakin,
mutta niistä mies on toistaiseksi kieltäytynyt.
Koronapandemiassa talenomilaisten tahtoa on jälleen koeteltu. Harri Tahkola tosin myöntää, että ennen koronaa Talenomia potkaisi kaksi onnenkantamoista. Toinen oli monipaikkaisuus. Talenomilla oli ryhdytty jo hyvän
aikaa ennen koronaa puhumaan y-sukupolvesta, tulevasta työvoimasta, joka
sitoutuu työhön toisella otteella kuin edeltävät sukupolvet. Siitä kiinnipitäminen vaatii uudenlaista otetta, heidän kohdallaan tahdon sisäistäminen
vaatii suunnittelua. Talenom päätti tämän pohjalta lähteä rakentamaan systeemiä, jossa tuorekin sukupolvi pystyisi työskentelemään mahdollisimman

”Viemme aktiivisesti
muutosta eteenpäin,
vaikeiden paikkojen
edessä tahto on se,
mikä ratkaisee.”
Hanna Mannermaa

joustavasti, mutta tehokkaasti. Etätyömalli oli jo rakennettu, kun korona
iski ja vei liki koko henkilöstön kotioloihin työskentelemään. ”Muutamassa
päivässä koko organisaatio siirtyi etätöihin. Aikaisemmalla valmistelulla oli
iso merkitys”, Harri Tahkola kertoo. Esimakua etätyöstä Talenomilla oli saatu jo vuosituhannen alussa. Vuonna 2003 Suomessa oli ryhdytty tukemaan
etätyön tekemistä työministeriön, työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjien muodostaman työryhmän avustamana. Työryhmä esitti tuolloin, että etätyötä lisättäisiin Euroopan sosiaalirahaston avulla. Talenom oli tässäkin asiassa ajan
hermolla. Kalevan (13.3.2003) haastattelema Talenomin kirjanpitäjä Ritva
Ojakoski kertoi lehtiartikkelissa, että hän työskentelee kotona aina maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tiistait ja torstait hän teki töitä
Talenomin Oulun toimistolla. Ojakoski kehui etätyökokemusta vuolaasti.
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”Ainoa pieni uhraus oli työhuoneen järjestäminen taloomme. Työnantaja järjesti yhtä hyvät tietoliikenneyhteydet kuin toimistolla”, Ojakoski kertoi.
Toinen onnenkantamoinen koskee myyntiä. Syksyllä 2019 Talenomilla
otettiin myyntityöhön uudenlainen ote, palveluita ryhdyttiin myymään
etänä. Ennen maaliskuuta 2020 oli ehditty luomaan jopa koulutuksia,
kuinka etämyyntiä on hyvä tehdä. Ne osoittautuivat arvokkaiksi, kun koronapandemia jylläsi. ”Olimme onnekkaassa asemassa. Ihmiset ovat lisäksi
olleet tyytyväisiä etätöihin, varmaan se tulee osittain jäämäänkin. Meille
se on ok. Onhan meillä ollut aikaisemminkin työntekijöitä ympäri maailman, joku on tehnyt töitään Kreikan saarillakin”, Harri Tahkola sanoo.
Hän kuitenkin heittää ilmaan huolen, että etätyö voi vieroittaa oikeasta
työyhteisöstä ja kenties lisätä osaamisvajetta. ”Sen ratkaiseminen meillä on
vielä edessä. Ihmisen oma vastuu kasvaa. Pitää varmistaa, ettei osaaminen
varise”, Harri Tahkola painottaa. Tässä kohtaa tahdolle on taas todellista
tarvetta. Talenomin palkanlaskennan johtaja Marika Säkkinen uskoo, että
tahtoa löytyy myös tulevaisuudessa. ”Talenomin tulevaisuus näyttää todella
valoisalta, meillä on kamala nälkä. Se, mihin päätetään lähteä, onnistuu
aina jollain tasolla. Tahtotila taustalla on niin vahva”, Säkkinen kiteyttää.
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öllö. Sen siivittämänä Tilitoimisto Paavo Tahkola aloitti vuonna
1972. Pöllö kuvasti viisautta ja näkemystä, jota Tahkola toivoi, että
yritykseen liitetään. Pöllö-logo painettiin kirjeisiin, kuoriin ja lehtimainoksiin. Pöllön rinnalle lisättiin jossain vaiheessa T-kirjain kuvastamaan
Tahkolaa, pöllönsiipiäkin. 1990-luvulla tehdyssä ilmeen uudistamistyössä
oli mukana oululainen mainostoimisto Ideasampo. Pöllö liiti mukana menossa vuosikymmenet. ”Pöllömme höyhenet ovat välillä vähän pölisseetkin
– hyvin se senkin kesti lamavuosikymmenelläkin. Pöllön kynnet pitävät
ja katse säilyy euro- ja Talenom-ajassakin terävänä, mutta turvallisuutta ja
lämpöä tuovana niin asiakkaillemme kuin meille jokaiselle”, Paavo Tahkola sanaili yhtiön 30-vuotisjuhlapuheessaan. Pöllöstä jätti aika, kun yhtiö
muuttui Tahkola Tilitoimistot Oy:stä Talenomiksi vuonna 2000. Apuna
oli mainostoimisto Mainonnan Työmaa. Linnusta luopuminen ei tapahtunut kivuitta. Siitä käytiin Jaakko Tahkolan mukaan ankaraa taistelua,
joka ratkaistiin lopulta äänestämällä. ”Se oli positiivisella tavalla tunteita
herättävä asia. Sitä mietti, uskaltaako pöllöstä luopua ja raaskiiko edes. En
edes muista, mitä mieltä olin”, Jaakko Tahkola kertoo. Pöllö jäi kuitenkin historiaan. Harri Tahkola ei usko, että pöllö nousee tuhkasta
ainakaan lähivuosina.
Markkinointi oli Markus Tahkolan mukaan 90-luvulla varsin käytännönläheistä. Isoja mainoskampanjoita ei ollut,
materiaaleihin haettiin yksinkertaista ilmettä, joka ei herättäisi liikaa huomiota. Mainonnan ja markkinoinnin
muutos oli vasta tuloillaan. ”Vuosina 2006 ja 2007 ryhdyttiin pohtimaan kaupallista puolta enemmän ja markkinoimaan. Meillä oli prosessit kunnossa ja automaatiotaso
hyvä. Oli hyvä ottaa taas ulkopuolinen idea, miten brändiä
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on syytä kehittää”, Markus Tahkola kertoo. Talenom listasi markkinoinnista
ja viestinnästä vastanneen Tahkolan johdolla kolme Suomen menestyksekkäintä mainostoimistoa, jotka kilpailutettiin. ”Halusimme jotain erilaista ja
uutta. Halusimme erottua toimialajargonista”, Tahkola kertoo. Yhtiö päätyi
lopulta helsinkiläiseen Bob Helsinki -nimiseen toimistoon (nyk. Bob the
Robot). Toimisto oli tullut tunnetuksi muun muassa Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjasta (2006) ja Korkeasaaren paviaanien pelastamista
vaatineesta kampanjasta (2003). Se oli saanut lukuisia tunnustuksia onnistumisistaan. Valittu mainostoimisto rakensi Talenomille yhtiön historian
herättelevimmän ja kiistanalaisimman ilmeen. ”Luotiin erilaisia hahmoja,
jotka kuvasivat rohkeutta, iloisuutta ja reippautta. Siellä oli muun muassa hahmo yksipyöräisellä jonglööraamassa numeroilla”, Markus Tahkola
kertoo. Yksi Talenomin palveluista raportoi asiakkaille säännöllisesti näitä
koskevista laki- ja yritysmuutoksista, mainostoimisto keksi palvelulle nimen
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Vahtikoira. Ärhäkän vahtikoiran myötä yhtiön autojen kylkiin tuli myös
teksti Vuh-Vuh. Se kiinnitti huomion ja ravisutti samalla koko toimialaa.
Toimi juuri siinä tarkoituksessa, johon se oli luotu, huomionherättäjänä.
Tilitoimistoilla oli ollut siihen saakka samansuuntainen, varsin kuiva ja
seesteinen ilme. Talenomilla koirasta oltiin osin kauhuissaan. Osa neuvon-

”Syötiin siinä hyvät potut, ja
hän kertoi, että meidän koira
oli tuonut muille toimistoille
pahaa mieltä. Koko ala oli
takajaloillaan.”
Harri Tahkola

tapalveluiden asiantuntijoista skannasi yhtiön papereita niin,
että yläkulmassa irvistelevä koira oli peitetty. Kynistä uuden
brändin hahmoja raaputeltiin hiljaksiin irti.
Kilpailijat olivat kauhuissaan. Arveltiin, että räksyttävä vahtikoira vie koko toimialan uskottavuuden. Taloushallintoliitto lähetti toimitusjohtajansa palaveeraamaan Talenomin
toimitusjohtajan kanssa. Harri Tahkola vei liittojohtajan
lounaalle. ”Syötiin siinä hyvät potut, ja hän kertoi, että
meidän koira oli tuonut muille toimistoille pahaa mieltä. Koko ala oli takajaloillaan”, Tahkola kertoo. Niihin
aikoihin Harri Tahkolalta kyseltiin, rohkenisiko mies
Talenomin toimitusjohtajana vielä mennä vuosittaisille tili- ja veropäiville kollegoiden silmien alle. ”Miksen olisi kehdannut. Ei minulla mitään hävettävää
ollut, vaikka heillä oli paljon pahoja ajatuksia meitä
kohtaan. Ihmiset olivat menettäneet asiakkaitaan
meille, mutta emme me tehneet mitään väärää.
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Olemme kulkeneet omaa polkuamme, ja asiakkaat
ovat tehneet oman valintansa”, Tahkola kertoo.
Hän meni tili- ja veropäiville, mutta huomasi oitis,
etteivät kaikki suostuneet tervehtimään. Sen verran paljon asia painoi kilpailijoiden mieltä. ”Mutta
emme me toisia tilitoimistoja halunneet sillä puhutella, vaan yrittäjiä”, Harri Tahkola huomauttaa.
Ja yrittäjät noteerasivat Talenomin. Koiran ansiota
tai ei, yhtiö kasvatti asiakasmääräänsä huimasti.
Viimeistään silloin, kun yhtiö meni pörssiin,
Harri Tahkola sai kollegoiltaan kiitosta. ”Isompien tilitoimistoyrittäjien kanssa kun olen porissut,
he ovat nostaneet hatun pois päästä erimielisyyksistä huolimatta. Toimialan arvostus on noussut
meidän ansiostamme ihan huikeasti. Tilitoimistoihin halutaan enemmän töihin. Tilitoimistojen arvo on myös noussut, osa pitää sitä meidän
ansionamme”, Tahkola toteaa.
Mutta mitä tulee vielä koiraan, se on ollut yksi
merkittävimmistä ilmeistä yhtiön historiassa. Se
myös pani yhtiön pohtimaan, kuinka pitkälle ollaan valmiita menemään. Vahtikoiralla haluttiin
päästä pidemmälle kuin pöllönsiivin lennettiin.
Vahtikoira toi myös toisenlaisen ilmiön tilitoimistojen mainosmaailmaan. Eräs kilpailija julkaisi mainoksen, jossa kiltti koira makasi rennosti
ja rauhallisesti omistajansa jaloissa. Mainoksen
tekstissä todettiin, että tilitoimiston vaihtaminen
on helppoa. Myös muut tilitoimistot tarttuivat
koirailmiöön ja loivat koirabrändistä lempeämmän version. ”Ei meillä enää pörssimaailman aikana varmaan niin räväköitä aloituksia ilmeeseen
tule”, Mikko Siuruainen naurahtaa.
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Vahtikoira ja hahmot seikkailivat Talenomin brändin ympärillä useamman
vuoden. ”Kuutisen vuotta sitä kesti, sitten tuli aika päivittää viestiä ja ilmettä. Seurasi vähän perinteisempi ilme, halusimme viestin kärjen olevan
ensisijaisesti edistyksellisissä palveluissa”, Markus Tahkola kertoo. Talenom
siirtyi vahtikoirasta neutraalimpaan ilmeeseen, hän jättäytyi taka-alalle. Yhtiön viestintä- ja markkinointijohtajaksi tuli Miikka Hätälä, joka puolestaan jatkoi viestin ja ilmeen työstämistä pörssiytyneelle yhtiölle. Talenomin
tahto oli yhä erottautua muista tilitoimistoista. Yhtiön slogan oli ollut tähän saakka Toisenlainen tilitoimisto, uuden, vuonna 2017 lanseeratun ilmeen sloganiksi tuli Yrittämisen iloa. Uuden ilmeen kimpussa ahersi myös
markkinointipäällikkö Anett Marjeta-Illikainen. Ensimmäisenä pidettiin
workshop, jossa yhdelle seinälle tulostettiin parinkymmenen tilitoimiston

”Se oli positiivisella tavalla
tunteita herättävä asia. Sitä mietti,
uskaltaako pöllöstä luopua ja
raaskiiko edes.”
Jaakko Tahkola

nettisivuilmeet. Kaikkialla näkyi siniharmaata sävyä, toimistoihmisiä, laskukoneita ja kyniä. Yksikään toimistoista ei erottautunut erilaisuudellaan.
”Me halusimme iloisuutta ja erilaisuutta graafiseen ilmeeseen. Ajatuksena
oli samalla luoda tilitoimistotavaratalo, jossa asiakkaat pystyvät tilaamaan
meidän kauttamme kaikenlaista, vaikka omat nettisivut. Se oli sekatavarakauppatyylinen ajatus, jossa yrittäjä saa yhdestä paikasta kaikki palvelut”,
Marjeta-Illikainen kertoo. Syntyi erilaisten merkkien ja violetin ilme, joka
oli aivan muuta, mihin tilitoimistomaailma oli tähän saakka yhdistetty.
”Mielestäni se kaikki onnistui hyvin. Vuonna 2017 meidän ilmeemme oli
kunnossa, ja tunnettavuus alkoi kasvaa entisestään”, Markus Tahkola sanoo.
Neljä vuotta myöhemmin ilme haluttiin päivittää jälleen. Uuden ilmeen muutostyöt aloitettiin loppukesästä 2021, kun asiaa oli ensin tovi
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pureksittu. Uuteen ilmeeseen haluttiin kansainvälistä väriä. ”Ilme pitää saada resonoimaan myös maailmanmarkkinoilla”, Talenomin markkinoinnista nykyisin päävastuun kantava Marjeta-Illikainen sanoo. ”Meidän täytyy
olla arvokkaan ja vakuuttavan näköinen, mutta emme halua siniharmaata,
tylsää maailmaa. Haluamme puhua ihminen ihmiselle, selkeällä kielellä.
Kaikessa on oltava läsnä meidän inhimillisyytemme. Haluamme olla helposti lähestyttäviä ja samalla välittää perusturvallisuuden tunnetta yrittäjille.
Olemme oikeasti vierellä”, Marjeta-Illikainen sanoo. Hän korostaa, että Talenomin tavalla toimia on varsin iso vaikutus myös yhtiön ilmeeseen, niiden
halutaan kulkevan käsi kädessä. Käsipuolessa kulkee myös vuonna 2020
syntynyt hahmo nimeltään TiliJaska. TiliJaska on vinkeän näköinen reipas kirjanpitäjä, henkseliheppu. ”Tarkoitus on tuoda palveluun tietynlaista
henkilöbrändiä”, Otto-Pekka Huhtala myönsi. (Talouselämä 26.12.2020).

TiliJaskan tiimi tarjoaa tilitoimistopalveluita
erityisesti pk-yrityksille. Tiimiä kuvaillaan
Talenomilla ennen kaikkea rohkeaksi ja
innovatiiviseksi.
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”Ilme pitää saada
resonoimaan myös
maailmanmarkkinoilla.”
Anett Marjeta-Illikainen
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aine on organisaation ulkopuolisten, yleensä sidosryhmien, tekemä arvio organisaatiosta (Brown & Dacin, 1997). Arvion myötä
organisaatio määritellään joko hyväksi tai huonoksi. Mainetta
on tutkittu runsaasti läpi vuosikymmenten. Digitalisaatio ja tämän päivän
somemaailma ovat tuoneet omat ulottuvuutensa maineeseen ja sen tutkimiseen. Maineenhallinta on tänä päivänä taitolaji, jonka ylläpitäminen
vaatii jatkuvaa tutkailua. Talenomin mainetta seurataan suurennuslasilla
– tarkkailu on tiivistynyt erityisesti pörssiytymisen jälkeen. Talenom on
tunnettu ennen kaikkea kasvuyhtiönä. Toimiala on kasvanut muutaman
prosentin vuosivauhtia, Talenom moninkertaisesti enemmän. Kasvua ovat
tuoneet muun muassa yhtiön aktiivinen myyntityö, tilitoimistojen ostot,
kansainvälistyminen ja pörssiytyminen. Talenomin johto vakuuttaa, että
yrityskauppoja jatketaan. Talouselämä uutisoi maaliskuussa 2020, että taloushallinnossa on meneillään isojako, kun suuret tilitoimistot napsivat
pienempiään. Kauppalehden analyytikko Ari Rajala laski, että Talenomin
osaketuotto oli vuonna 2019 jopa 139 prosenttia. Sen edelle menivät tuotoissa vain Tecnotree (270 prosenttia), Admicom (215) ja Qt Group (166).
(Kauppalehti 27.10.2020)
Talenom hakee yhä kasvua. Tulevaisuuden visiossa Talenomilla siintää alan
toimijoiden muuntuminen kirjanpitäjistä konsulteiksi, joilta halutaan
joustavia palveluita. Palvelutarjonnan laajuus ja automaatio tuovat etuja
kilpailijoita kohtaan. Korona on hidastanut yhtiön viime aikojen kasvua,
mutta automaation edistyminen on kohentanut kannattavuutta. Yhtiön
syksyllä 2020 esittelemällä TiliJaska-palveluperheellä haetaan kasvua erityisesti pienyrittäjistä. ”Kurssikiito ja arvostuksen kiristyminen ovat saaneet
myös analyytikot aiempaa varovaisemmalle kannalle. Kovien kertoimien ja
vaisun osinkotuoton vastapainona on vahva kannattavan kasvun tarina, josta
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riittää näyttöjä.” (Talouselämä, 11.11.2020). Yhtiön toinen toimitusjohtaja
(1998–2001) Jaakko Tahkola huomauttaa, että kasvun takaa löytyy paljon
periksiantamattomuutta ja rohkeutta, ilman niitä Talenom ei olisi kasvanut
tämän päivän mittaansa. KPMG:n Oulun johtaja Tapio Raappana on kulkenut Talenomin rinnalla vuosikymmeniä. Raappanan mukaan Talenomin
maine on pysynyt hyvänä. ”Talenom on osoittanut, että mahdollisuuksia
on vaikka kuinka paljon. Kyllähän muutakin palvelua ulkomaille Suomesta
viedään. Tämä on vain yksi palvelu niiden joukossa, mutta ajattelutapa
ja sen esilläolo kuvaavat hyvin yhtiön liiketoiminnan kasvuhakuisuutta ja
eteenpäinmenoa”, Raappana sanoo.
Talenomilaiset kertovat mielellään olevansa edelläkävijöitä, ovat kertoneet
läpi koko yhtiön 50-vuotisen historian. Accenturen V-P Lappalainen ja
Kari Peltonen jakavat Talouselämän kolumnissaan (Talouselämä 24.3.2021)
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yritykset edelläkävijöihin ja perässähiihtäjiin. Edelläkävijät uskaltavat ja
osaavat Lappalaisen ja Peltosen mukaan hyödyntää uutta teknologiaa ensimmäisinä, pystyvät reagoimaan ympäröivän maailman muutoksiin ja luovat uusia innovaatioita. Tällä perusteella Talenomin voi surutta luokitella
edelläkävijöihin. Yhtiö on luonut oman ohjelmistonsa, se on myös yhä
ainoa, joka on listautunut Helsingin pörssin päälistalle ja laajentunut kansainvälisille markkinoille. Talenom on jo Ruotsissa ja Espanjassa. Matka
jatkuu.
Talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho sanoo, että Talenomin edelläkävijyys
on uskallusta ajatella eri tavalla. ”Uskomme Talenomilla kaikki tähän tarinaan, ja olemme aika etukenossa menossa koko joukko”, Aho toteaa. Ahon
työtoveri Antti Halonen lisää, että etenkin viimeiset vuodet ovat avanneet
silmiä sille, että Talenomin tekeminen on ainutlaatuista. Edelläkävijyys on
kasvattanut työntekijöiden motivaatiota ja sitoutuneisuutta. Tämän vahvistaa liiketoiminnan johtaja ja KP 2.0:n isähahmo Juha Jutila. ”Minua innos-

”Talenom on osoittanut, että
mahdollisuuksia on vaikka
kuinka paljon. Kyllähän
muutakin palvelua ulkomaille
Suomesta viedään.”
Tapio Raappana

taa ja ruokkii se, että saan tehdä isoja ja oikeasti merkittäviä juttuja. Tällaista
edelläkävijyyttä koin aikoinaan ollessani töissä Nokialla”, Jutila sanoo. Jos
edelläkävijyyttä ei olisi, olisi Talenom toisennäköinen yhtiö – jos sitä ylipäätään olisi enää olemassa. Yhtiön entinen toimitusjohtaja Jussi Paaso uskoo,
että ne, jotka eivät kulje edelläkävijöinä, näivettyvät hiljalleen pois. ”Eihän
kukaan automaatioasteen nostamiseen aikanaan uskonut, mutta katsokaa
missä me nyt olemme! Kyllähän Talenom on yllättänyt koko toimialan”,
Paaso sanoo. Edelläkävijyys-mainetta on myös mainostettu puskaradiossa.
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Talenom Oyj aloitti Timanttia Timanttia -podcastit syksyllä 2020. Ensimmäinen
vieras oli artisti Anna Puu. Podcastissa yrittäjät kertovat tarinansa. Yrittäjätarinoissa
ihmetellään, iloitaan, kadutaan ja kehutaan. Podcastia emännöi viestintäyrittäjä
Marjo Rönnkvist, asiantuntijakommentaattorina Talenomin talous- ja
henkilöstöjohtaja Antti Aho.
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Krista Riekin ja Juuli Ahosolan videoprojektin nimi oli aluksi
Talouspirkot. Talenomin YouTube-kanavalla esitetystä
vlogista tuli kuitenkin Talousdaamit.

Yksi mainostajista on pitkäaikainen yhteistyökumppani Stefan Björkman.
”Taisin välillä toimia sellaisena maksuttomana markkinointihenkilönäkin,
kun kerroin Talenomista, jos joku kysyi taloushallinnon osaajaa. Kyllä minä
heidät aika monessa paikassa muistin”, Björkman tunnustaa.
Edelläkävijyys sai uusimman vahvistuksensa, kun Talenom alkoi tarjota
maksupalveluita 1.4.2021. Tarjolla ovat fyysiset ja virtuaaliset maksukortit,
IBAN-tili, SEPA-maksut sekä sähköiset ja kirjanpitoon integroidut tiliotteet. ”Siirrymme nyt päivitetyn vision osalta erittäin jännittävään uuteen
vaiheeseen. Laajentuminen maksupalveluihin on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti, ja pidämme uutta tuotekokonaisuutta erittäin potentiaalisena. Kykenemme olemaan monella tavalla kilpailukykyinen uusi haastaja
pk-yrityksen maksupalveluissa”, Otto-Pekka Huhtala sanoo. Maksupalve-

”Hyvä maine ratkaisee
koko lystin asiakasrajapinnassa.”
Harri Tahkola

luiden laajeneminen eteni TiliJaskan avulla vuoden 2021 aikana. ”Markkinatutkimus osoittaa, että missään päin maailmaa ei ole tällaista komboa
olemassa”, Harri Tahkola huomauttaa. Hän haluaa luoda polkuja sinne,
missä niitä ei vielä ole. ”Meillä on tällä hetkellä monta polkua eri suuntaan.
Se, missä ketsuppipulloilmiö syntyy, jää nähtäväksi. Meillä on kymmeniä
mahdollisuuksia, joista saadaan liiketoimintaa itselle”, Tahkola iloitsee.
”Mutta menimme mihin tahansa, yrittämisen ilon tuominen loppuasiakkaalle pitää toteutua.”
Edelläkävijyys ruokkii myös työntekijöitä, arjen puurtajia. Johtava asiantuntija Krista Riekki kertoo, että rutiinit kyllästyttävät helposti. Työn mielekkyys on kasvanut Talenomin edelläkävijyyden myötä. ”Minulle itselleni
on tärkeää, että saan tehdä ja ideoida uusiakin juttuja.” Riekki toteutti kollegansa Juuli Ahosolan kanssa Talousdaamit-vlogin, jossa kaksikko puhuu
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kirjanpitoalan koukeroista ja taloudesta. ”Se lähti oikeastaan siitä, kun
olimme jo menneet Kirjanpitäjästä konsultiksi -matkalla eteenpäin, mutta
se ei meidän mielestämme näkynyt kunnolla markkinoinnissa. Huomasimme, että Inderes ja muut alkoivat tuottaa sijoittamiseen liittyvää materiaalia,
vlogeja ja kaikenlaisia juttuja. Päätimme, että teemme joka kuukausi videon, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita”, Riekki kertoo. Videotuotanto
kantoi aluksi nimeä Talouspirkot, mutta Riekki ja Ahosola halusivat nimen
sointuvan Talenomin asiantuntevaan henkeen. Syntyi Talousdaamit, jonka
sisältö suunnitellaan huolella etukäteen. Videoiden tekeminen on tuonut
kaksikolle uudenlaista virtaa. Palaute on ollut myönteistä, vaikka korona-aika toi videoiden tekemiseen moninaisia haasteita.

väärässä. ”Hyvä maine ratkaisee koko lystin asiakasrajapinnassa.” ”Mutta jos
poislähteneitä asiakkaita haastattelee, voi saada aika rujonkin kuvan”, hän
lisää. Todellisia maineenkolauksia ei kuitenkaan arkistoja penkomalla juuri
löydy. Tasaisen paksusti on eletty ja matkattu vuosikymmenestä toiseen.
Toimisto-ostoista on uutisoitu, ja taloustoimitukset ympäri Suomen ovat
seuranneet Talenomin liikkeitä osakemarkkinoilla. Lehdistö on kohdellut
yhtiötä varsin maltillisesti, asialähtöisesti, vaikka herkkiäkin aiheita on paikoitellen nostettu pintaan. Yksi näistä on ollut yhtiön johdon lestadiolaistausta. Sen suhteen yhtiössä ollaan yhä vähän varpaillaan. Toki kriittistä ja
kyseenalaistavaa, pohtivaakin artikkelia Talenomin aikeista on medioissa
näkynyt. Analyysitalo Inderesin analyytikko Juha Kinnunen huomautti
helmikuussa 2021, että yhtiön arvostuksessa on vielä sulateltavaa. Kannattavuusparannus vaatii Kinnusen mukaan aikaa myös jatkuvan kasvun
yhtiössä.

Harri Tahkola antaa Talenomin maineelle kouluarvosanan 8,5–9. ”Kunniallinen yrityskansalainen joka suuntaan”, Tahkola summaa. Eikä hän ole

Talenom on halunnut olla esillä mediassa. Yhtiö on julkaissut omaa barometriaan, jossa se ruotii suomalaisyritysten tilaa. Barometrituloksia on julkaistu vuosien saatossa useissa medioissa, ei toki enää viime aikoina niin laajasti kuin aikaisemmin. Barometri on tuonut Talenomin asiantuntijuudelle
positiivista nostetta valtakunnallisesti. Esimerkiksi Keski-Uusimaa uutisoi
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marraskuussa 2010 Talenomin barometriin perustuen, että suomalaisten
pk-yritysten liikevaihto oli syyskuussa 2010 noin 13,5 prosenttia suurempi
kuin edellisvuonna. ”Tämä on ollut rajun taantuman jälkeen erittäin tärkeää
suomalaisten pk-yritysten tulevaisuuden kannalta. Loppuvuoden arviot näyttävät siltä, että liikevaihdon kasvu ei enää olisi aivan yhtä nopeaa”, silloinen
toimitusjohtaja Harri Tahkola kommentoi. (Keski-Uusimaa 17.11.2010)
Vuonna 2021 barometrin kommentoijana toimi Otto-Pekka Huhtala, joka
ruoti maaliskuussa 2021 koronan vaikutusta yritysten eloon:
”Aiempien kuukausien kehitys huomioiden pk-sektorin liikevaihdon lasku ei valitettavasti yllätä. Kriisiä ei ole vielä selätetty.
Hallituksen epämääräinen ohjaaminen koronan kanssa on
luonut epäluottamusta talouteen, mikä näkyy valitettavasti
luvuissa.
Kuluneen viikon aikana olemme kuulleet Tilastokeskukselta, että vireille pantujen konkurssien määrä on kääntynyt
hieman nousuun vanhalle tasolle ja pelättyä konkurssiaaltoa
ei onneksi ole näköpiirissä. Tämä kertoo ennen muuta yrittäjien uskomattomasta venymisestä ja uskosta parempaan huomiseen.
Euroopan patenttivirasto kertoi myös suomalaisten patenttihakemusten
huomattavasta kasvusta. Yrittäjägallup kertoo yritysten sinnittelevän, mutta
pelkäävän rajoitustoimien vaikutuksia. Tietoa ja näkemystä on nyt tarjolla
paljon, suuntaa ja johtopäätöksiä vähemmän.
Yrittäjän näkökulmasta ahdistavaa on talouden kokonaiskuvan hahmottumattomuus. Kauppakamarien tuoreessa jäsenkyselyssä 67 prosenttia vastaajista
piti hallituksen koronatoimia liiketoiminnan näkökulmasta sekavina ja ennakoimattomina. Parantamisen varaa taitaa olla. Onneksi rokotus kerrallaan
pääsemme kohti valoisampaa tulevaisuutta ja uskallankin ennustaa positiivista
kiihtyvää kehitystä rokotustahdissa – unelma vapaasta kesästä elää.”

Taustalla oli Suomen Ruokavirasto Eviran päätös, ettei kansanherkkuna
tunnettua lörtsyä saa jatkossa myydä lörtsynä, sillä se ei kuvaa riittävästi
elintarviketta. Evira veti seuraavana päivänä sanomisensa pois ja totesi, että
julkisuuteen oli vuotanut elintarviketieto-oppaan luonnosversio. Lörtsyt
vapautettiin, mutta lörtsy-gate oli jo syntynyt. Harri Tahkola käsitteli aihetta Suomen Yrittäjien sivustolla julkaistussa Yrittäjän Ytimessä -blogissa.
Tahkola ihmetteli, kuinka lörtsyistä nousi niin valtava kohu. ”Me yrittäjät
kukin osaamme omalta toimialaltamme listata näitä – lörtsyjä”. Asioita ja
säännöksiä, joiden mielekkyyttä ja tarkoitusta joutuu kysymään itseltään toistuvasti. Valitettavasti asia jää hyvin usein omalle pöydälle”, Tahkola kirjoitti.
Hän yllytti kaikkia yrittäjiä talkoisiin, nostamaan esiin epäkohtia, joista
syntyy turhia kustannuksia. (Yrittäjän Ytimessä -blogi, Suomen Yrittäjät,
2014)
Talenomilla on yhä myös vahva maine perheyhtiönä. Se, että perheenjäsenet työskentelevät rinnakkain, ei ole aina ruusuisin tie. Läheiset välit voivat
kylmetä, pahimmassa tapauksessa ihmissuhteet katketa. Tahkolan perheessä
näin ei ole ollut. Markus Tahkola kertoo, että veljekset puhuivat työasioista aikoinaan ”isolla nuotilla”, mutta koskaan työasiat eivät ole menneet
perhesiteiden kiistakapulaksi. Yhteisissä sukuhetkissä on voitu keskittyä
muihin asioihin hyvillä mielin. ”Olemme suorapuheisia kaikki, mutta työ
on ollut työtä, meillä oli kaikessa tekemisessä niin selvät sävelet. Ja suurin osa sisaruksistahan ei tässä yhtiössä ole ollut lainkaan mukana. Mitään
asiakkuusvelvoitetta sisaruksilla ei myöskään ole, vaikka yrittäjiä ovatkin”,
Markus Tahkola naurahtaa. ”Erään kerran olimme matkalla Lappiin Harrin
(Tahkola) ja Jaskan (Jaakko Tahkola) kanssa. Mukana autossa oli meidän
veljesten lisäksi myös neljäs kaveri. Puhuimme autossa firman asioita. Se
neljäs kaveri tokaisi jossain vaiheessa meitä kuunneltuaan, että on vaikea
uskoa meidän pyörittävän samaa firmaa”, Tahkola jatkaa.

Talenom on halunnut myös muilla tavoin ottaa osaa valtakunnalliseen keskusteluun. Esimerkiksi vuonna 2014 julkisuudessa vellonut ”lörtsy-gate”
kirvoitti yhtiön toimitusjohtajana toimineen Harri Tahkolan kielenkannat.
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irjanpitäjien työ luokiteltiin Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimuksessa (2014) uhanalaisimpien ammattien joukkoon.
Samaa säveltä kertoivat kansainväliset tutkimukset. Etlan toimialaraportti vuodelta 2019 kuitenkin huomauttaa, ettei kyse ole ammattikunnan katoamisesta, vaan uudistumisesta. ”Kyse on työtehtävien ja toimialan uudistumisesta. Uuden ajan taloushallinnon ammattilainen on ennen
kaikkea palveluammattilainen ja eräänlainen yrityskonsultti, joka hallitsee
sähköiset palvelukanavat ja -järjestelmät”, raportissa todetaan. Talenomin
talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho pohtii kirjanpitäjän tulevaisuuden
työnäkymiä teoksessaan Kirjanpitäjästä konsultiksi (2019). ”Sääntöpohjaisten ja rutiininomaisten tehtävien vähentyessä taloushallinnon ammattilaisten
on omaksuttava uudenlainen työrooli. Kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista
tulee oman alansa konsultteja. Konsultin työ on vuorovaikutusta ja vaativaa ongelmanratkaisutyötä, joka edellyttää uudenlaista vastuunottoa ja itseohjautuvuutta. Mutta onko se mahdollista? Pystynkö siihen? Mikä lopulta
muuttuu?” Ahon mukaan on todennäköistä, että yrittäjät ostavat tulevaisuudessakin taloushallintoon liittyviä palveluja ulkopuoliselta taholta. ”Ainoastaan palvelujen sisältö, hinnoittelu ja tuottamistapa muuttuvat”,
Aho kirjoittaa.

Yrittäjät kaipaavat Talenomin mukaan yhä enenevässä määrin neuvontaa
ja ohjausta. Hallinnon rutiinit hoituvat ohjelmistoroboteilla jo varsin
itsenäisesti ja automaattisesti.

”Ihmisillä olisi kykyä mennä,
jos vain annetaan mahdollisuus
ja uskotaan ihmiseen.”

Talenom on edelläkävijä, taas kerran. Kirjanpitäjästä konsultiksi -matka
aloitettiin vuosia sitten. Jos Paavo Tahkolalta kysytään, hän toteaa matkan
alkaneen silloin, kun ensimmäiset tietokoneet tulivat Ranskasta Tilitoimisto Paavo Tahkola Ky:n työpöydille. Talenom on pyrkinyt läpi vuosikymmenten palvelemaan asiakkaitaan neuvomalla ja opastamalla, jotta
asiakkaille jää aiempaa enemmän aikaa ja tilaa yrittämiselle. Talenomin
ajatusmallissa kirjanpitäjästä konsultiksi siirtyminen antaa etua yhteistyöhön asiakkaan ja Talenomin välille. Tiedontarve ei ole vähentynyt.

Suomessa oli vuonna 2021 noin 5 000 taloushallinnon yritystä, kaiken
kaikkiaan ala työllisti runsaat 16 000 ammattilaista. Ala elää kuitenkin
murroksessa, sillä teknologiset ratkaisut ottavat yhä isompaa jalansijaa. Talenom on vahvana toimijana mukana menossa. Kirjanpitäjästä konsultiksi
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Harri Tahkola

-näkemykseen uskoo myös KPMG:n Oulun johtaja Tapio Raappana. ”Todella perinteinen tilitoimisto tulee varmaan jossain kaavassa aina toimimaan
ja jatkamaan. Tilausta sillekin on, mutta isossa kuvassa palvelukonsepti on
se, mikä ratkaisee. Mitä asiakkaalle pystytään tarjoamaan nopealla tavalla,
ne tilitoimistot tulevat pärjäämään”, Raappana uskoo. Hän muistuttaa, että
vaikka Talenom on vahva asiastaan ja vie sitä eteenpäin tyylilleen uskollisena, on vaara olemassa. Kilpailijoita tulee jatkuvasti alalle, paikoin matkijoitakin. ”Talenomin kehittämistyön tulee olla ajan tasalla. Siinä yhtiö on
ollut markkinajohtajana jo monta vuotta”, Raappana toteaa.
Mikko Siuruainen uskoo, että Talenomin näkemys kirjanpitäjästä konsultiksi on rohkea ja ennakkoluuloton. Se kehittää hänen mukaansa sekä
yhtiötä että sen palveluja. ”Jos avainhenkilöllä loppuu nälkä tai puhti, se
voi olla heikkous. Siihen en kuitenkaan usko, sillä Talenomilla jaksetaan
aina nousta ja lähteä uudestaan eteenpäin. Meillä on aina ollut enemmän
polkuja kuin kapasiteettia niillä kulkemiseen”, Siuruainen sanoo. ”Olen

”Tämä on ollut mieletön matka,
jossa olen saanut olla mukana.
Vähän kuin oma lapsi,
jonka rinnalla on kasvanut.”
Otto-Pekka Huhtala

ollut talossa toistakymmentä vuotta. Meillä on aina ollut valtava yhdessä
tekemisen draivi ja jano. Työmäärä on ollut paikoin helvetillinen ja paineet
rajut, mutta yhdessä tekemisen tahto on ollut niin valtava”, Siuruainen
lisää. Markus Tahkola muistuttaa, että kovasta visiosta huolimatta kirjanpitäjä-nimen muuttuminen konsultiksi on ison työn takana. ”Asiakkaat tarvitsevat lähtökohtaisesti kirjanpitäjän, ja siitä puhutaan yleiskielessä. Siinä
tullaan viestinnälliseen ristiriitaan. Vai onko tyydyttävä vain siihen, että kirjanpitäjä-nimi jää, mutta sen merkitys muuttuu konsultin suuntaan? Siinä
onkin pohdittavaa”, Markus Tahkola tuumaa. Johtava asiantuntija Krista
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Riekki on seurannut Kirjanpitäjästä konsultiksi -matkaa, tutummin
KPK-kehitystä, aitiopaikalta. Riekki työskentelee asiakasprojekteissa,
missä KPK-kehitys on otettu avosylin vastaan. ”Kyllä siitä kehityksestä saa hyvän fiiliksen hetkiä. Olen
saanut omalta osaltani olla luomassa ja vaikuttamassa KPK:n matkaan
ja nähnyt, kuinka koko Talenomin
orkesteri on saatu mukaan. Kyllä se
palkitsee ja tuo hyvän olon”, Riekki
sanoo.
Etupainotteisesti elävä Talenom on
työntekijöilleen ylpeyden aihe. Vuodesta 2005 lähtien yksikönjohtajana
työskennellyt Piia Hasa toteaa, että
on ollut hienoa olla mukana Talenomin kasvutarinassa. ”Vaikka joskus on
ikävä alkuaikojen pienen toimiston fiilistä ja sitä, että tunsi kaikki, on kuitenkin hienoa, miten pystymme nykyään vaikuttamaan laajasti tilitoimistokentällä. Mielipidettämme arvostetaan ja sitä halutaan yhteiskunnallisiin
hankkeisiin. Kansainvälistyminen tuo ihan eri mittaluokan mahdollisuuksia
edetä myös omalla uralla”, Hasa sanoo. Samankaltaisia ajatuksia on toimistonjohtajana työskentelevällä Hanna Mannermaalla. Mannermaa näkee,
että tämän päivän Talenom palvelee yhä yhtiön alkuperäistä ajatusmaailmaa
eli on yrittäjän apuna. ”On mahtavaa, että teemme yhteiskunnallisestikin
tärkeää työtä, autamme yrittäjiä menestymään ja kehittämään liiketoimintaansa. Parhaassa tapauksessa voimme auttaa yritystä selviämään konkurssi
uhan alta”, Mannermaa sanoo.

Kirjanpitäjästä konsultiksi -teoksen kirjoittanut Antti
Aho nauttii Talenomilla saamistaan haasteista. ”Onhan
se jännittävää olla tässä mukana ja seurata, miten yhtiö
muuttuu kansainväliseksi”, Aho sanoo.

haaveeseen rakentaa Talenomista yhtiö, jonka liikevaihto on miljardi euroa.
Tulevaisuus on vähintään niin paljon kuin yhtiön johdossa riittää ideoin-

”Tervetuloa konsultin
maailmaan, jossa ei ole
yhtä oikeaa vastausta.”
Antti Aho; Kirjanpitäjästä konsultiksi, 2019

Tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä. Tähän luottaa koko Talenomin
johtoryhmä. Otto-Pekka Huhtala uskoo Talenomin pystyvän tekemään
”positiiviset nokiat” omalla toimialallaan. ”Se on vain meistä itsestämme kiinni”, Huhtala sanoo. Huhtalan on helppo yhtyä Harri Tahkolan

tivoimaa ja visiointivainua. ”Minun tahtotilani on johdolla tiedossa, he
ovat miettineet seuraavia polkuja ja käytännön steppejä eteenpäin. Meillä
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on hullun innostava johtoryhmä ja seuraavassa portaassa toinen joukko”,
Harri Tahkola antaa arvoa työntekijöilleen. ”Jos pystyn omalta osaltani
mahdollistamaan upeita työuria ihmisille, niin arvostan sitä korkealle. Liian
moni kulkee työuransa puolivaloilla. Ihmisillä olisi kykyä mennä, jos vain
annetaan mahdollisuus ja uskotaan ihmiseen”, Tahkola tuumaa. ”Mutta
tässäkin tehtävässä pitää tietää, mitä yrittäjän korvien välissä liikkuu, jotta
tämä kaikki olisi mahdollista. On oikeasti ymmärrettävä ihan perusjuttujakin”, Tahkola sanoo. ”Tämä on ollut mieletön matka, jossa olen saanut
olla mukana. Vähän kuin oma lapsi, jonka rinnalla on kasvanut. Eteenpäin
mennään yhä”, Otto-Pekka Huhtala sanoo.

Visio:
Unbeatable accounting and
banking services for SMEs
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”Eteenpäin
mennään yhä.”
Otto-Pekka Huhtala

Aikajana
1970-LUKU
2.1.1972

Paavo Tahkola aloittaa valmistelut oman tilitoimiston perustamiseksi
Oulun Valkealinnaan, saa ensimmäiset asiakkaansa.
19.4.1972
Tilitoimisto Paavo Tahkola Ky perustetaan
Elokuu 1972
Yhtiön ensimmäiseksi työntekijäksi palkataan Leena Hakalahti
Joulukuu 1972 Kaksi uutta työntekijää. Vuoden lopussa työntekijöitä yhteensä neljä.
Kesäkuu 1973 Muutto, yhtiö muuttaa osoitteeseen Mäkelininkatu, Oulu
1974
Uusi kirjanpitolaki astuu voimaan.
Pakollinen kassakirjan pitäminen yrittäjälle.
1977
Yhtiö luopuu aikeista siirtää toiminta Kempeleelle. Paavo Tahkola haki
vuonna 1976 rakennuslupaa Kempeleen kunnalta, mutta luvan
saaminen viivästyi. Tilitoimisto jäi Ouluun.
1979
Yhtiön puhelinvaihde uudistuu.
Tilitoimistoon pystyy soittamaan viittä linjaa pitkin.
1980-LUKU
1981
1982
1982
1983
1984
1985
1985
1986
1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989

Yhtiö ostaa ensimmäisen tietokoneensa
Muutto, yhtiö muuttaa osoitteeseen Isokatu, Oulu
Ensimmäinen yritysosto, ostokohteena tilitoimisto Pulkkilasta
Yritysosto, Toimisto- ja tilipalvelu L. Härkönen Ky, Haapajärvi
Muutto, yhtiö muuttaa osoitteeseen Voudintie, Oulu
Yritysosto, Tilitoimisto K. Daavittila Ky, Puolanka
Yritysosto, Haukiputaan Tilitoimisto Ky, Haukipudas
Yritysosto, Tilitoimisto H & J Ingalsuo, Haapajärvi
Yritysosto, Sinikka Jäppinen, Siikajoki
Yritysosto, Koillismaan Tilineuvonta, Kuusamo
Työntekijöitä yhteensä 65
Yritysosto, Iijokialueen Tilikonsultit Oy, Pudasjärvi
Yritysosto, Tilisoppi Oy, Kuusamo
Yritysosto, Tilipalvelu Heiskala Ky, Kiiminki
Yritysosto, Tili-Etappi, Oulu
Yritysosto, Raahen Tilineuvonta Ky, Raahe
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1990-LUKU
1990
1990
1991

1998
1999
1999
1999
1999

Asiakkaille lähetettävä Littera-julkaisu syntyy
Yritysosto, Siikalatvan Tilipalvelu, Siikalatva
Yhtiö laajentaa toimintaansa ja aloittaa asiakkaiden
yrityskauppojen tekemisen
Yritysosto, Raahen Talotaito Ky:n kirjanpitoasiakkaat, Raahe
Suomi ajautuu talouskriisiin, 90-luvun lama
Yhtiöllä on tilitoimistoja 13 eri paikkakunnalla. Työntekijöitä on 105.
Yritysosto, Tilitoimisto Martta Talvinen Ky, Kajaani
Yritysosto, Tilitoimisto M Räisänen & Kni, Ylivieska
Yritysosto, Palojärvi Ky, Piippola, Haapavesi, Nivala, Kalajoki
Yhtiöstä tulee Tahkola Tilitoimistot Oy
Yritysosto, Tilitoimisto Pellikka, Oulu
Arvonlisäverolaki muuttuu. Uusi tilintarkastuslaki astuu voimaan.
Yritysosto, Kirjanpitotyö Taskila Ky, Haapavesi
Yritysosto, Haapatilit Ky, Haapajärvi
Yritysosto, Ylä-Savon ATK Tilitoimisto Ky, Pyhäjärvi
Uusi osakeyhtiölaki astuu voimaan
Yritysosto, Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy:n
Nivalan toimiston isännöintitoiminta, Nivala
Yritysosto, Oulun Laskenta Oy, Oulu
Jaakko Tahkola aloittaa yhtiön toimitusjohtajana
Yritysosto, Kuusamon Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy:n
isännöintitoiminto, Kuusamo
Yritysosto, Tilitoimisto Pelo Ky, Nivala
Yritysosto, Tili- ja Laskentapalvelut Elsi Korhonen, Kajaani
Eurosta tulee tilivaluuttaa
Yhtiöllä on toimintaa 16 paikkakunnalla. Työntekijöitä on 87.
Yhtiö aloittaa tietojärjestelmänsä uusimisen

2000-LUKU
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2004
2005
2005
2005
2006

Yhtiö myy isännöintiliiketoimintansa Timo Tahkola Oy:lle
Yhtiöstä tulee Talenom Oy
Paavo Tahkola saa talousneuvoksen arvonimen
Yritysosto, UKT-Palvelut Oy, Helsinki
Yritysosto, Tilipalvelu Pirkko Vierimaa, Ylivieska
Yhtiö saa maakunnallisen yrittäjäpalkinnon
Suomi siirtyy euroaikaan
Yritysosto, Iisalmen Laskenta Oy, Iisalmi
Yritysosto, Laskentakolmio Oy, Helsinki
Työntekijöitä 115
Harri Tahkola aloittaa yhtiön toimitusjohtajana
Yritysosto, Point Balanss, Jyväskylä
Yritysosto, Yrittäjäin Tili- ja Neuvonta Oy ja YTN-Laskenta Oy, Tampere
Yritysosto, Laskentatoimi Oy, Helsinki
Yritysosto, Notatus Oy, Helsinki
Yritysosto, Tilitoimisto MPR-Laskenta Oy, Tampere

1991
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
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2011

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Muutto, yhtiö muuttaa osoitteeseen Nuottasaarentie
(Limingantulli), Oulu
Yhtiön yt-neuvottelut
Laajennus, yhtiö avaa toimiston Espoon Leppävaaraan
Työntekijöitä 357
Laajennus, yhtiö avaa toimiston Turkuun, Poriin ja Hämeenlinnaan.
Lisäksi asiakaspalvelupisteet avataan Kouvolaan ja Hyvinkäälle.
Muutto, Helsingin toimisto muuttaa Töölönlahdenkadulle
Yhtiöllä toimintaa 18 paikkakunnalla. Työntekijöiden määrä 500.
Asiakkaita noin 5 500.
Laajennus, yhtiö avaa toimiston Kuopioon
Ensimmäiset franchising-yrittäjät aloittavat, Järvenpää, Salo,
Pori, Tornio
Talenom App 2.0 markkinoille, mukana uutukaisena matkalaskut
Nasdaq First North -listautuminen, Helsingin pörssi
Yhteistyö, Oulun ammattikorkeakoulun kanssa
Työelämälähtöinen projekti -opintojakso
Talenom laajentaa asiakaspalveluaikaansa kello 21 saakka
Yhtiö lanseeraa Talenom ICT-palvelun
Muutto, yhtiön pääkonttori osoitteeseen Yrittipellontie, Oulu
Yhtiöllä 24 toimipistettä ja 543 työntekijää
Jussi Paasosta yhtiön toimitusjohtaja
Yritysosto, Trust Accounts TKG Oy, Kuopio
Samalla yhteistyö Trust Kapital Group TKG Oy:n kanssa tiivistyy
myyntilaskutusratkaisujen osalta.
Laajennus, yhtiö avaa toimiston Mikkeliin
Great Place to Work -sertifikaatti
Yritysosto, Tilitoimisto Tuloslaskenta Oy, Vimpeli
Yritysosto, Tilitoimisto K. Ollila Oy, Oulu
Yritysosto, ATT Yrityspalvelut Oy, Alajärvi
Great Place to Work -sertifikaatti
Yhtiön julkaisema #ylpeäyrittäjänlapsi -kampanja palkitaan
hopeasijalla Online-video -sarjassa suomalaisten mainoselokuvien
Voitto-gaalassa
Yritysosto, Wakers Consulting AB, Tukholma, Ruotsi
Yritysosto, Niva Ekonomi AB, Tukholma, Ruotsi
Yritysosto, Oy Wasa Tilit AB, Vaasa
Otto-Pekka Huhtala yhtiön toimitusjohtajaksi
Yritysosto, WT Företagstjänster AB Oy, Vaasa
Great Place to Work -sertifikaatti

2020-LUKU
2020
2020
2020
2020
2020

Talenom Kevytyrittäjä ja TiliJaska lanseerataan
Yritysosto, Frivision AB, Göteborg, Mälmö, Ruotsi
Yritysosto, Addvalue Advisors Oy, Vantaa
Koronapandemia alkaa
Yritysosto, Ekonomianalys KL AB, Växjö, Ruotsi

2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017

2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009

2010-LUKU
2010
2010

2010

Yritysosto, Keski-Suomen Yritystilit Oy, Jyväskylä
Yritysosto, Tilitoimisto Leipälä, Haapajärvi
Työntekijöitä 160
Yritysosto, Tilipalvelu Visibility Oy, Helsinki
Yritysosto, Da Signa Oy, Helsinki
Yritysosto, Lapin Yritys- ja Kiinteistötilit Oy, Rovaniemi
Yritysosto, Toiminimi Tilitaito 10, Oulu
Yritysosto, Tilitoimisto Happy Days Ky, Jyväskylä
Yhtiölle ensimmäinen ulkopuolinen pääomasijoittaja (Teknoventure Oy)
Yritysosto, Yritys- ja isännöintipalvelut Mauri Moilasen
kirjanpitoasiakkuudet, Suomussalmi
Yritysosto, Pohjois-Suomen Arkistopalvelu Ky:n
skannausliiketoiminta, Oulu
Yritysosto, Laskenta- ja notariaattipalvelut Leena M. Tiitinen Ky,
Rovaniemi

Talenom Online, porautuva raportointi asiakkaille
Yritysosto, Tampereen Tilitoimisto Oy, Tampere
Sisältää Tytäryhtiöt Näsitilit Oy ja
Tilintarkastustoimisto Summanen ja Järvisalo
Työntekijöitä 280

268

2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
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2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Yritysosto, Persson & Thor AB, Växjö, Ruotsi
Yritysosto, Larsen & Co Tilitoimisto Oy, Helsinki
Yritysosto, Vanaja Technologiesin
ohjelmistoliiketoiminta, Hämeenlinna
Great Place to Work -sertifikaatti
Yritysosto, Balance Systems Oy, Kemi
Yritysosto, Laskentalinja Oy ja Lapinlahden Yrityspalvelu Oy, Kuopio
Yritysosto, Tilipalvelu Pirkko Kemppainen Oy, Ivalo
Yritysosto, Crescendo AB, Nacka, Ruotsi
Yritysosto, Lapin Tulostieto Oy, Tornio, Ylitornio, Kolari
Yritysosto, Progredo AB, Östersund ja Åre, Ruotsi
Yritysosto, YOUnited Professionals, Nyköping, Ruotsi
Yritysosto, Balance-Team, Helsinki
Yritysosto, Frivolous Oy:n AC Tilit, Espoo
Yritysosto, Tilitoimisto Reijo Mäki Oy, Hämeenlinna
Yritysosto, Avail Services SL, Barcelona, Espanja
Yritysosto, Suomenselän Tilitoimisto Oy, Ähtäri
Talenom Oyj Euroopan parhaiden yritysten joukkoon suurten
yritysten sarjassa Great Place to Work -tutkimuksessa.
Yhtiöllä toimintaa noin 70 toimipisteessä. Työntekijöitä 1 046.
Franchising-yrittäjiä 26.

Teoksen aikajana on rakennettu pääkonttorista saadun aineiston perusteella. Arkistomateriaalin lisäksi teoksen lähteinä ovat olleet lukuisat haastateltavat, lehtiartikkelit ja muut
materiaalit. Kaikille lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä.
Teoksessa käytetyt kuvat ovat pääosin Anne Lius-Liimataisen kuvaamia ja Talenomin
omista arkistoista löytyneitä. Kuvituksessa on käytetty myös Talenomin ostamia markkinointikuvia. Lisäksi sivun 22 kuva Valkealinnasta on Matti Poutvaaran ottama.
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