
YLI NELJÄKYMMENTÄ VUOTTA kirjanpidon parissa. 
Tällaisella taustalla Markku Larsen totisesti tietää, mikä 
alalla on muuttunut ja mihin suuntaan. Lähtökohtaisesti 
muutos on ollut miehen mielestä aina parempaan – hän 
ei menneiden perään haikaile.

Markku Larsen aloitti uransa helsinkiläisessä kirjanpi-
totoimistossa vuonna 1979. Aluksi toimistossa tehtiin 
käsikirjanpitoa, muutaman vuoden kuluttua työpöydäl-
le ilmestyi tietokone. Papereiden väheneminen ja työn 
siirtyminen sähköiseen muotoon oli Larsenille mieluinen 
muutos.

Työ on muuttunut reaaliaikaisemmaksi ja tehok-
kaammaksi. Tieto on paremmin saatavissa, virheet 
vähenevät. On se manuaalinen kirjanpito ollut raas-
tavaa näpertämistä, Larsen tuumaa.

Samassa kirjanpitoyrityksessä kului 15 vuotta, joista 
puolet Larsen oli yrityksen osakas. Syksyllä 1994 hän 
lähti ja perusti oman toimiston. Mukaan tarttui iso jouk-
ko asiakkaita ja jonkun verran henkilökuntaakin. Kun 
Larsen teki uransa toisen suuren muutoksen 2020, mat-
kassa oli edelleen vuosikymmenten takaisia asiakkaita. 
Jokunen aivan työuran alusta asti. 

Jotainhan me on tehty oikein, kun ne ovat 40 vuotta 
roikkuneet siinä, mies vitsailee puolivakavissaan.

Otollinen puhelu oikeaan aikaan

HYVISTÄ TEKIJÖISTÄ ON AINA PULAA. Kirjanpitä-
jien työ on 40 vuoden aikana muuttunut. Larsen näkee, 
että ennen riitti, kun osasi kirjanpidon ja ymmärsi vero-
tuksen päälle. Nyt osaamisen pitää olla aiempaa moni-
puolisempaa. Sosiaaliset taidot ovat Larsenin mielestä 
korostuneet. Virheitä tulee joka tapauksessa, ja jos ne 
osaa korjata fiksusti, asiakkaat kyllä ymmärtävät. Myös 
it-taitoja tarvitaan eri tavalla kuin ennen.

Markku Larsenia harmittavat joidenkin puheet kirjanpi-
toalan kuolemasta. Että alalle ei kannata kouluttautua, 
kun työntekijöitä ei enää tarvita. Että automatiikka te-
kisi kaikki työt.

Mitkä robotit esimerkiksi tulkitsevat nyt työehtosopi-
muksia? Ehkä ne joskus tulevaisuudessa kykenevät, 
mutta kyllä me aika kaukana siitä vielä olemme. Au-
tomatiikka voi toki hoitaa osan töistä, mutta hyvistä 
ihmisistä on aina ollut pulaa.

Paitsi että kirjanpitäjien ammattia ei ole pidetty haluttu-
na, urakehityskin on ollut vaatimatonta. Nykyään alalla 
vaikuttavat isot toimistot tarjoavat aivan erilaisia mah-
dollisuuksia uralla etenemiselle – parhaassa tapaukses-
sa kansainvälisiäkin uranäkymiä.
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PÖRSSIYHTIÖÖN TAKAOVEN KAUTTA. Larsen&Co 
Tilitoimisto Oy siirtyi yrityskaupalla Talenomille syksyllä 
2020. Matkan varrella oli ollut muitakin kyselijöitä, mut-
ta Markku Larsenin mielestä matka oli vielä kesken. Hän 
piti työstään, eikä luopuminen ollut ajatuksissa. Toki hän 
tiesi, että vaikka henkilökunnasta osa oli tehnyt töitä 
hänen kanssaan yli 30 vuotta, toimiston vetäjäksi ei 
ollut tunkua. Sitten tuli korona ja Larsenin ajatukset 
muuttuivat.

Korona jätti oven pikkuisen raolleen. Otto-Pekka 
(Huhtala) sattui soittamaan ennen kun ehdin vetää 
oven kiinni, Larsen kuvailee.

Talenomin toimitusjohtajan puhelu keväällä 2020 sattui 
sopivaan saumaan. Korona teki kaikesta epävarmaa. 
Ellei Huhtala olisi juuri silloin soittanut, Larsen olisi to-
dennäköisesti jatkanut. Keskustelut Talenomin kanssa 
etenivät kuitenkin nopeasti ja kaupanteko sujuvasti.

Markku Larsenia miellyttää Talenomissa etenkin se, että 
yrityksellä on omat järjestelmät. Jatkuvasti kasvaneet 
it-kustannukset alkoivat olla omassa toimistossa loppu-
vaiheessa jo varsin suuria, 10–15 prosenttia laskutuk-
sesta. Kustannusten kasvu koettelee Larsenin mukaan 
erityisesti 5–20 työntekijän toimistoja, joilla ei ole omia 
järjestelmiä. Talenomilla ei ole riippuvuutta muista toimi-
joista ja kustannukset pysyvät kurissa.

Mieluisaa miehelle on sekin, että henkilökunta sai hyvän 
paikan – väki pääsi pörssiyhtiöön takaoven kautta. Itse 
hän oli Talenomilla ainoastaan ylimenokauden, hän ei 
halunnut jäädä seuraajansa tielle. Nyt Larsenin aika ku-
luu hallitustyössä, osakkaana eri alojen yrityksissä sekä 
senior advisorina Hill Audit Oy:ssä. 

En ole toimistolle juuri edes yhteydessä, olen ihan 
tarkoituksella pitänyt etäisyyttä. En tuputtaudu 
sinne, mutta autan jos tarvitaan. Kun se on minun 
osaltani loppu, niin se on loppu, Larsen sanoo ilman 
kitkeryyttä.

Markku Larsen sai osan kauppahinnasta Talenomin 
osakkeina. Yhtään ainoaa hän ei ole myynyt, usko Ta-
lenomin menestykseen on kova.  hän oli Talenomilla 
ainoastaan ylimenokauden, hän ei halunnut jäädä seu-
raajansa tielle. Nyt Larsenin aika kuluu hallitustyössä, 
osakkaana eri alojen yrityksissä sekä senior advisorina 
Hill Audit Oy:ssä. 

Jos olisin tiennyt, että tilitoimistotoimintaa voi har-
joittaa omistamalla Talenomin osakkeita, olisin myy-
nyt jo aiemmin. Ei kahta sanaa, olen tyytyväinen. 


